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A vándor útja Istenhez. Imádságok keresztyén családok 
számára. Irta Papp Károly. Ára vászonkötésben 1 frt, 
ehagrinbfirkötésben 2 frt 40 kr.. franczia borjúbőrköt. 5 frt, 
velinkiadás borjubőrkötésben 3 frt 60 kr. 

Jámbor Lajos: Ezeréves hazánk története. Ára díszes 
vászon kötésben 1 frt. 

Dr. Miller J. Ji — Szász Károly: Csendes órák. Vászon-
köt. 1 frt. Félbőrkötésban és finomabb papírra nyomva 2 frt. 

Szikszay György: Keresztyén tanítások és imádságok 
Ára fél bőrkötésben 1 frt 20 kr. Bőrkötésben 1 frt 80 kr 

Kenessey Béla : A biblia ntíi alakjai. Ára vászonkötésben 
1 frt 50 kr. Finomabb kiadás vászonkötésben 2 frt 40 kr. 

Csiky Lajos: Hit, remény és szeretet könyve. Ára 
vászon kötésben 1 frt. Bőrkötésben 2 frt 40 kr. 

Fördös Lajos: Buzgóság szárnyai. Ára papirköt. 30 kr., 
vászonköt. 60 kr.. bőrköt. 80 kr., fehér celluloidköt. 1 frt 60 kr. 

Székács József: Imádságok és bnzgólkodások. Ára 
vászonkötésben 2 frt 50 kr., chagrinbőrköt. 4 frt, finom borjú-
bőrköt. 5 frt, selyembársonyköt., valódi gyöngyházdíszszel 7 frt. 

Protestáns Árvaházi Képes Naptár 1899-re. Szerkeszti 
Kenessey Béla. Huszonötödik évfolyam. Ára 30 kr. 

Fördös L. és Szivos M.: Áhítatos hölgy. Elmél-
kedések és imák művelt hölgyek szániára. Ára 1 frt. 

Farkas Józsei: Az Úr Siona, vagy a ker. egyház 
19 száz éves történelme. Ára díszes vászonköt. 1 frt. 

Szabó Aladár: Lelki Harmat. Elmélkedések és 
imák az év minden napjára. Ára díszes vászonköt. 1 frt. 

Budai János. Kálvin János élete. 11 képpel. 
Ara díszes vászonkötésben 1 frt. 

Jámbor Lajos: Bibliai képek az Ó- és Új Szövetségből 
85 képpel. Ára díszes vászonkötésben 1 frt 20 kr. 

Sántha Károly: Őrangyal Imakönyv a protestáns ifjak és 
leányok, különösen konfirmáltak számára. Ára díszes vászon-
kötésben 1 írt, bőrkötésbe^ 3 frt. 

JámborL.: Ó-szövetségi történetek. 41 képpel. Kötve 60 kr. 
Jones Mari. a kis walesi leány igaz története. Angolból 

fordította Balogh Elemér. Ára díszes vászonkötésben 60 kr. 
Égi Manna Családi emlékkönyv. Ára kötve 60 kr. 
A Miatyánk képekkel. A költeményt írta ifj. Szász Béla. 

Ára fűzve 80 kr . vászonköt. 1 fr t 80 kr.. selyemköt. 5 frt. 
Halotti énekek. A helv. vallástételt tartó keresztyén hívek 

számára. Ára kötve 20 kr. 

„KOSZORÚ", a Magy. Prot. Irodalmi Társaság népies kiadványai. 
1. Fíriráca E. Ai ócska biblia. (20old.) 
2. Marton S. A gályarabok története. (24 o . ) . . .. 
S. Csengey G. A Barkóók árvája. ("28 o.) 
4. Bitai B. A vízözöq. Légy hív mindhalálig. (15 o.) 
5. Vajda F. Bethlen Gábor fejedelem (23«.) . . .. 
6. J.-né Székely L. A talált gyermek. (20 o . ) . . .. 
7. S. Szabé J.Vége jó,minden jó. Sz.KisaK.Azigaz 

és a hamis gyöngy. (47 old.) 
8. Thnry E. Huszár Gál. (28 old.) 
9. Budai J. Dévai Biró Mátyás. (15 «1d.> 

10. Kecskeméthy I.Testamentom. (84 ' . . . . 
11. Kalocsa B. A bibliás asszony. (28 . . .. 
12. Csengey G. A vadosfalvi pap. (82 . . . . . . 
18. Payr. Nádasdy T. grófék háztája. (24 
14—16. Csiky L. A vasárnap megünneplés.- i. (40o.) 
16. Vajda F. Két püspök anyja. Névtelen hősök.(22o.) 

4 kr. 
4 „ 
4 „ 
4 „ 
4 „ 

17. Bányai G. Ilonka. (24 oldal) 4kr. 
18. J.-né Székely L. Egy öngyilkos-jelölt. (16 old.) 4 „ 
19. T. Farkas I. Egy eltépett biblialevél. Kruzsely i B. 

Földi mennyország. (16 o.) 4 „ 
20. Szabó A. Livingstone D. utazásai és fölfedezései 4 „ 
21. Lantos S. Nővérek. (19 old.) 4 „ 
22. „ „ Aranka története (16 old.) 4 „ 
23. GratzM. Gnsztáv Adolf. Sárközi I. Bálint Mihály 4 . 
24. S. Szabó J. A Lorántffyak (28 old.) 4 , 
25. J.-né Székely L. Az új biró. Farkas A. ötödik 

parancsolat (81 o.) 4 , 
26. Böngérfi J. A falu árvája (Í0 old.) 4 „ 
27. Mészöly Gy. Jó az Isten (24 old.) 4 „ 
28. KecskemétyL.Aképviselőúrbeszámolója(24o.) 4 „ 
29. Bányai G. A,kék gólya" családja (23 o ) 4 „ 
30. Sárközi I . A mi hitünk (24 old.) 4 _ 

31—32. Vándor deák. Hitért ós hazáért 8 \ 
33. Papp A. Dőre Márton felekezetnélküli akar lenDi 4 
34. Bányai G. Dezső pap látomása (19 o.) 4 
35—37. DiósiM.Bajzok egyházunk múltjából (68».) 12 
38—40. Kenessey B. Bibliai Kalaui (77 o. í 11 
41. Béri Gy.-né. Az öreg pap hagyatéka ,, 10 o.) 4 
42. Vargba L. Hágár. Bibliai kép (16 0.) 4 
43. Bányai G. Angyal és ördög (24 o.) 4 
44. Borsos I. Tóth Pál János csutorája (20 oldal) 4 
45. Vaida F. Barcsay Ágnes (23 o.) 4 
46. Szentkúty K. Bálint úr. Szabó G. Tékozló fiú 4 
47. Mészöly Gy. A jezsuita rend feloszlatása (19 o . ) 4 
48. Csekme F . A nagyasszony (16 o.) 4 
49. Forgács E. A szocziálista (24 o.) 4 
50. J.-né Székely L. Az igaz bit (20 o.) 4 

REFORMÁTUS ZSOLTÁROK, A k i a d á s u n k b a n m e g j e l e n ő _ref. z s o l -
t á r o k k é t f é l e a l a k b a n ( n a g y é s k i s a l a k ) 

s m i n t e g y GO-féle k ö t é s b e n k a p h a t ó k , m e l y e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n figyel-
m ű k b e a j á n l j u k o l v a s ó i n k n a k a k ö v e t k e z ő k ö t é s e k e t : nagy alak kis alak 

Iskolakötés, vászonháttal, rézmetszéssel, tok nélkül 
Ugyanaz tokkal 
Fekete valódi bőrkötésben, tokkal 
Chagrinbőrkötésben, tokkal, kapocscsal és csontkehelylyel 
Fényes kivitelű val. chagrinbőrköt. aranyozott kehelylyel és esattal 
Utánzott elefántcsontköt. bársonyháttal, tokkal 
Fin. csontut.-köt. kehelylyel, kapocscsal, aranyos virágdísz., tokkal 
Legszebb kivitelű fehér lemezkötés álar.y csontékitménynyel. . .. 
Fekete celluloid kötés finom táblafestéssel, tokkal 
Fehér celluloid-kőt. csinos virágkörzetdiszítéssel, csattal és tokkal 
Fekete celluloid-köt. tokkal 

„ domborny. kehelylyel és zárral, selyemtokban 
Kristálykötés finom festéssel, tokban 

Egysz. bárs.-köt. , keh. és csattal, kék, barna és viola színekben, tok. 
Selyembárs.-köt. ezüstöz, szélz., kapocs- és gyöngyházdisz., tokban 
Valódi borjubőrköt. , párisi veretekkel s valódi gyöngyházdiszítéssel 

Részletes árjegyzékkel kívánatra ingyen és bérmentve szolgálunk. 

frt frt 
— . s ó — . 6 0 

1 - —.80 
1.40 1.20 
2 .20 1.96 

— . 2 .80 
— ' . 1.40 
—• 2.— 
— 2.30 
— 1.90 

2 .25 2.16 
— 1 50 
— 2.25 

2 .41 2.16 
2.16 1.92 
3 .70 3 .50 
4 .80 4.42 

Hz itt felsorolt kiadványokból lelkészeknek és tanítóknak 
szivesen küldünk bizományba tetszés szerinti példá-
nyokat márczius 15-éig megejtendő elszámolás kötele-
zettsége mellett, a mikor a megmaradt példányokat 

visszaveszszük és a postaköltséget viseljük. 
Becses figyelmébe ajánl juk továbbá a lelkész és tanító uraknak a 

< % < 7 n v p f n p l r " e rkölcsnemesítő, ismeretterjesztő és mu-
„ Í J l i U V G l l l C A . la t ta tóképes családi hetilapot.Hl. évfolyam. 
Felelős szerkesztő: Szivos Béla. Főmunkatárs : Z s i g m o n d S á n d o r 
ev. ref. lelkész és esperes. Megjelen hetenkint egyszer (minden 
vasárnap) . E lőf ize tés i á r a : Egy év re 2 í r t . f é l év re 1 f r t , n egyed -
évre 50 k r . Mutatványszámot tetszés szerinti mennyiségben 
ingyen és bérmentve küld HORNYANSZKY VIKTOR 

kiadóhivatala Budapesten, a M- T . Akadémia bérházában. 

CIMBALOM 

kedvelőknek van szerencsém szabad, hírneves 
„Centralis" cimbalmaimat melegen ajánlani. 
A „Centralis" cimbalomnak azon előnye van, 
hogy a fenék megrepedését megóvja és az 
örökös hangolástól fölmenti, a mi a cimbalom-

kedvelőknek nagy előnyére szolgál. Tisztelettel APPEI. IGNÁC hangszerkészítő, B u d a p e s t e n , £ l l l ő i = v i t S . s z á m . 
Képes árjegyzék ing-yen. Alapíttatott 1872-ben. 
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TANS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tőség ' : 
IX. kerület, Kálvin-tév 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó h i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor hönyvlcereskerfése ( A k a d é m i a 

b é r h á z a ) , h o v a a z e lö l iz . és h i r d e t , d i j a k i n t é z c 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 . 

Megje lenik minden v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
F é l é v r e : 9 kor.; e g é s z é v r e : 18 korona. 

Eyyes szám ára 40 fii. 

Előfizetési felhívás. 
A 43-ik évfolyamra hirdetünk előfizetést. A 

régi alapon,mert az evangéliumnál biztosabb alapot 
senki sem vethet. Evangéliumi szabadelvűséggel, 
protestáns önállósággal, egyházi és politikai pár-
toktól függetlenül, törhetlen hithűséggel s a jobb 
jövőbe vetett szilárd bizalommal kívánjuk tovább 
szolgálni evangéliumi egyházunk szent ügyét. 
Istennek akarunk szolgálni és nem embereknek; 
elvekért küzdünk és nem személyekért. 

A meglankadt vallásos szellem föléleszté-
'sére, a meglazult egyháziasság fölélénkítésére 
törekszünk. S e nagy és messzi célhoz Jézusunk 
isteni evangéliumából merítünk erőt és bizta-

Jelsza-tást, mert ő vele mindent megtehetünk 
vünk az cvanqélizáció. 

Evangélizálása a lelkeknek, mert az igazi 
evangéliumi hit föltámadása az első és legszük-
ségesebb dolog. Evangélizálása az igehirdetés 
nek, az irodalomnak, az iskolának ós a családnak, 
mert szószék, sajtó és iskola a keresztyénségnek 
annyit érnek, a mennyi evangéliumi erőt képe-
sek a lelkekbe átplántálni. Evangélizálása a gyü-
lekezeteknek, mert a helyi ós a közegyház is csak 
akkor erőteljes, ha az evangélium »élet viz«-éből 
táplálkozik. Evangélizálása a magán- és köz-
erkölcsiségnek, melynek várvavárt megújhodása 
csak akkor következhetik be, ha a jézusi élet-
szentség erői hatják át. 

E nagy és szent cél irodalmi előmozdítására 
törekszünk teljes erővel. Ennek együttmunkálá-
sára hívjuk föl dolgozótársainkat, ennek támo-
gatására kérjük föl előfizetőinket. 

Az előfizetési ár marad a régi : egész évre 
18 korona, félévre í) korona; de a szegényebb sorsú 
(3. ós 4. osztályú fizetésű) lelkészek egész évre 12, 
félévre (i koronáért kapják a Lapot. Az előfize-
tési pénzek a kiadó cimére (Budapest, Akadémia 
bérháza) küldendők. 

Hornyánszky Viktor, Szöts Farkas, 
kiadó. szerkesztő. 

Ezer kilenezszáz. 
Minden kezdet felett ott ül a bizonytalanság, 

az az át nem látszó valami, mi ha vékonyabb 
is a mesebeli selyemnél, gyengébb a pókháló 
erőtelen szöveténél, mégis épen elég arra, hogy 
a kezdődő élet titkát eltakarja a kutató szem 
elől. Minden kezdet felett ott ül a köd, melybe 
hiába mereszti szemét a kiváncsi ember, nem 
tud meg belőle semmi biztosat, csak testetlen 
sejtelem, messze szétfolyó nagy körvonalak azok, 
miket látni vél. De hogy látomása élet lesz-e 
valaha, édes valóság, vagy mindörökre megma-
rad sejtelemnek, erre nem felel a köd. Vagy 
talán nem mindenkinek felel? 

Milyen naiv ember lehet az, ki a verizmus 
korában, mikor a metafizikává nőtt fizika szik-
lákon hatol át a maga sugaraival, ilyeneket le 
mer írni. De mikor a mindenható tudomány 
maga tanít reá. Ilogy mekkora köd ül még a 
dolgokon, még az ugyancsak felfegyverzett tudo-
mány szemei előtt is, mi sem bizonyítja ekletán-
sabban, mint a XX. század kezdetének kétdése. 
Nem is spekulatív tudományok huzakodnak fe-
lette nagy versengéssel, hanem a legpozitivebb-
nek tartott história és mathematika versenyez-
nek azon, hogy 1900-e vagy 1901. S e mellett 
sehogysem akarják észrevenni, hogy mennyire 
megbízhatatlan lehet az a tudomány, melynek 
egy ilyen egyszerű kérdésre sincs pozitív felelete. 
Milyen különös pozitivitás az a két, maga igazára 
esküdöző tábor. Oh ! bizony köd ül a dolgok 
felett! Annyira köd ül, hogy ime vitás a dolog 
a most kezdődő év felől : hogy kezdet-e, vagy 
pedig vég. Bizonnyal kezdet is, vég is. Kezdete 
sok, még meg nem levő dolognak és vége sokak-
nak azok közül, melyek vágynák. De akár kez-
det, akár végezet nem tagadható, hogy a méhé-
ben rejlő dolgok felett köd ül, sűrű köd. 

Mi lesz e ködből hogyha testet ölt, mi lesz 
a most még alaktalanul kóválygó sejtések igazi 
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alakja, ha valóra válnak, ki tudná megmondani? 
Ki igazít el lelkünk szorongó kértlései között, 
hogy mi lesz velünk, gyermekeinkkel, hazánkkal, 
boldogságunkkal, életünkkel a reánk jövő esz-
tendőben? Ki igazít e l? A tudomány kénytelen 
bevallani, hogy ő ehhez nem ért. íme már a 
név adásnál, a keresztelőnél ellenkezésbe jutott 
önmagával a gyermek neve felől. Hát azt miként 
tudná megfejteni, mi lesz a gyermek sorsa? Bol-
dog lesz e vagy boldogtalan, erős-e vagy gyenge, 
örömethozó-e vagy bánatnak gyermeke? Vala-
melyik napilap vezércikkében olvastam irója 
abbeli ijedelmét, hogy mi lesz a világból, ha a 
tudomány minden kérdésre megfelel, hová lesz 
az édes mysticizmus, hova a költészet, hová a 
művészet, hová a sziv legédesebb poézise, a hit. 
Én meg azt szeretném megkérdezni tőle, hová 
és mivé lesz a tudomány egy esztendő köde 
alőtt. is? 

Az én szemem is látja a ködöt, mely a 
jövendő felett, mely ez esztendő eseményei felett 
is ül. Nem tudnám alakba öltöztetni szét foszló 
testét én sem, nem tudom, hogy mint keserves 
sirás esője fog-e aláhullani a földre, vagy nyom 
nélkül fogja felinni a ránk nevető kedvező nap-
sugár ; de egyet tudok, a mit 0 jelentett meg 
mindenkinek, hogy »Az Úr lakozik a ködben.« 
A hatalmas és erős Isten, a mindeneket tudó, 
és mindeneket szerető mennyei Atya, ki tudja az 
én dolgaimat, az ón gyermekem sorsát, a csalá-
domét, egyházamét, hazámét, s nem csak tudja, 
hanem intézi, vezeti is. 

Mekkora bizonyosság ! A léleknek micsoda 
kősziklája, a jövendőnek mely megjelentetése ez: 
»Az Ur lakozik a ködben.« Egyszerre fényessé 
válik a távoli homály, testet ölt a szemnek át-
hatolhatatlan alaktalan jövő mélye, a sziv reme-
gése, az elme bizonytalansága, az akarat tehetet-
lensége pedig reménnyé s bizalommá s a mun-
kálkodás szerelmévé változik át, mert ime az 
előttünk levő ködben »az Úr lakozik !« 

Ha majd szétfoszlik a köd, s jelenné válik 
a jövendő, lehet hogy az gyász lesz, szenvedés, 
megpróbáltatás, nehéz tusa, meddő h a r c : de 
mindezekben megvigasztal, felemel az a tudat, 
az a hit, hogy az az Úr lakozik e dolgokban, ki 
megpróbálja azt, a kit szeret. Úgy lehet, hogy 
diadal, öröm, béke, siker jár kézenfogva velünk 
s ekkor is Ové lesz a dicsőség és dicséret, ki 
a ködben így vezette népét ! 

Ez a mi újévi jelszavunk : »Az Úr lakozik 
a ködben! »Ezért merünk, erőnk kicsiny volta 
tudatában is harcolni, küzdeni azokért, a mikért 
eddig is harcoltunk. Ezért merjük remegés nél-
kül az eke szarvára vetni a kezünk, nézvén előre 
ahol az O orcájának fénye ragyog felénk a jövendő 

ködéből. Ezért hisszük mi, hogy pozitív alapon 
állunk t. i. azon a fundamentumon, a mely vet-
tetett. 

Munkálni s ha kell küzdeni fog Lapunk a 
maga szellemi fegyvereivel ez évben is Isten 
országa érdekében, minden tévelygés, kicsiny-
hítűség, félhit, hözöny, tudákosság, hitetlenség el-
len. Erősségünk az 0 evangéliuma, az Övé, ki 
lakozik a ködben. Mert Ő megbizonyította magát 
igaz Istennek, »tegnap ós ma ugyanaz volt és 
mindörökké ugyanaz Iészen«. Diadalt adott a m i 
őseinknek, s bizonynyal diadalt ad nekünk is. 

Ugyanaz volt tegnap és ma. Sohasem más. 
Mindig a hatalmas és szerető mennyei Atya, 
kit megtalált minden lélek, valaki csak kereste 
a ködben. De a ki senkit sem erőszakolt, hogy 
őt keresse, csak szelíden hívogatott mindeneket . 
Ila tetszett valakinek keresni csalódást, bűnös 
álmokat, földi fényt, mely eloszlik nagy hiret-
lenséggel, erőt, mely elpárolog óh ! azt is talál-
hatott : de megtartást , erőt, megigazulást, idves-
séget csak nála lelhetni. 

Ezért fogunk küzdeni azért, hogy gyerme-
keink az iskolában az Ő ismeretében neveltes-
senek. De az 0 félelmében neveltessenek iskolán 
kívül is. A vasárnapi iskolák, vagy ha jobban 
tetszik gyermek ós ifjúsági istenitiszteletek tar 
tásának sürgős voltát hangoztatni meg nem 
szününk. Ki volna az a lelketlen atya, ki gyer-
mekének nem a legdrágább kincset igyekezne 
adni? »Engedjétek hozzám a kicsinyeket« hang-
zik a ködből felénk, ki merészlendi nem kö-
vetni Őt? 

A serdültebb ifjúság lelki gondozásának 
ügyét, hogy úgy mondjam, napi rendről levenni 
nem szabad. Az egész evangéliumi világ buzog, 
sürgölődik ezen, s mennyi áldását látja. Csak 
mi nem hallanánk a szót »Legeltesd az én bá-
rányaimat !« 

A nőnevelés, szegények gondozása, a mér-
tékletlenség és a paráznaság elleni küzdelem és 
még annyi más nagy kérdés ós munka felett köd, 
sűrű köd ül, de tudva ebben az Ő jelenlétét, 
pártolni, segíteni fogunk minden törekvést, mely 
ez irányban megindul. 

Bizunk az egyházi sajtó boldogulásában, 
hiszen az elmúlt napokban is annyi áldását érez-
ték ezen a téren a kik őt keresték. Hisszük, hogy 
rá nagy feladat vár, az ébresztés, költögetés terén. 
Tudjuk, hogy a ködben úszó kérdések közül a 
a zsinat előkészítésében is nagy feladatok vár-
nak reánk, melyek életről, halálról határoznak. 
Mégis bátran kezdjük el az évet, mert tudjuk, 
hogy kit keresünk. 

Anyaszentegyházunk helyzetét nem látjuk 
rózsásnak, tudjuk, hogy sok baj, bizonytalanság, 



tétovázás, tapogatóclzás, leplezett és nem látható 
bajok emésztik életét, de azt is tudjuk, hogy ha 
jövendőben az Urat fogja keresni, megtalálja, s 
vele az életet, virulást, gyarapodást . 

Lát juk azt is, hogy a romanizmus mint 
igyekszik tömjénfüst, jubileumi év s más efféle 
földi dolgokkal rejtelmes ködbe burkolni magát, 
mintha »az Úr lakoznék abban a ködben« : de 
tudjuk azt is, hogy az a köd csinált köd, s a mi 
alatta van, az ámítás, emberi felfuvalkodottság, 
babona, képmutatás és nem az Ur. 

Fiatal esztendő, testvéreid sorában a leg-
öregebb, fátyol fedi mivoltodat, köd ül jövendő 
napjaidon : de mi tudjuk, hogy »az Úr lakozik 
e ködben« : az Úr, »a ki úgy szerette e világot, 
hogy az Ő egyetlen egyszülött fiát adná, hogy 
valaki hiszen O benne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen«. 

Mi pedig hiszünk benne ! Hisszük, hogy mi 
ér tünk magyarokért is meghalt, hogy el ne vesz-
szünk. Hisszük, hogy minket is egyedül az Ő 
keresztjéről való tudymány ment meg. Azért 
igyekezzünk e tudományt bevinni iskolába, egy-
letekbe, férfiak és asszonyok közé, hirdetni ki-
csinyeknek ós nagyoknak ; bázisává tenni az egy-
házi sajtónak, a mindennapi életnek ; ezzel törek-
szünk küzdeni a bűnök ellen, legyen bár szá-
muk légió, ezzel igyekszünk át meg áthatni 
társadalmunkat , egyházi ós nem egyházi körein-
ket, mert csak így nem lesz veszedelem ránk 
nézve az év ködében. 

Nem várunk nagy változásokat, nagy dolgo-
kat, nem ret tegünk nagy veszedelmektől, halálos 
csapásoktól : mert cca mi lelkünk az Urat várja«. 
Nem várunk jó szerencsét, nem félünk balsorsot, 
mert »a mi lelkünk az Úron függ«. 

Az Urat várjuk, ki a ködben lakozik, kinek 
megjelenése akár megpróbál tatás akár fel ma-
gasztaltatás, akár diadal, akár leveretés : de min-
denféleképen dicsőség és idvesség leend ránk 
nézve. 

Lehet, hogy vannak a kik félik az Urat 
látni a jövő homályában, lehet hogy rajongásnak 
fogják nevezni ezt a hitet ; el hiszem, hogy van 
okuk félni az Úr jelenlététől a valóra váló ho-
mályban : de még nagyobb bizonyosságot nem 
tudnak mutatni nekem ennél, én csak ()t várom, 
csak ü t látom a jövendő ködében. 

Homály és köd üi a jövendő napokon, ez 
év következendő eseményein, de a homályban, 
a ködben az Úr lakozik, a seregeknek Ura Is-
tene, ki diadalt ad az O népének, ki a mi erőt-
lenségünkben dicsőíti meg magát, ki a mi gyenge 
erőnkkel akar ja elvégeztetni a maga dicsőségét. 

Fel hát munkára ! kétség, aggodalom, féle-
lem nélkül! Jöjjön velünk mindenki, ki a jövő-

ben nem bizonytalanságot, nem vakszerencsót, 
nem ide-oda hányattatást , hanem biztos cél felé 
való futást óhajt . Ne ret tentsen a bizonytalan 
jövendő, ne ellenségeink sokasága; mert a jövő 
nem bizonytalan azoknak, kik Őt várják és 
ellenségeik nem hatalmasok azoknak, kikért az 
Úr harcol. Az az Úr, a ki lakozik ködben, de 
megjelenti magát világosan. 

Gergely Antal. 

Felhívás és kérelem. 
Örömmel jelentem e Lap olvasóinak s mind-

azoknak, a kik az ifjaknak az evangélium általi 
megerősítése iránt érdeklődnek, hogy ha az 
Úr akarandja február 10-e táján ismét eljő hoz-
zánk Fermaucl Károly úr, az evangéliumi ifjúsági 
egyletek világszövetségének s illetve e szövetség 
genfi központi bizottságának titkára. Körülbelől 
egy hónapot szándékozik Magyarországon töl-
teni, hogy ez idő alatt, a már meglevő ifjúsági 
egyleteket erősítse s a mennyiben alkalom kínál-
kozik, új egyletek alapítására buzdítson, ösztön-
zést adjon, s segélyt nyújtson. Reméljük, hogy 
ha tán nem is egy hónapra, de tán egy heti 
itt tar tózkodásra vele jön a központi bizottság 
elnöke, Bárdé Eduárd úr, a ki úgy is, mint ki-
váló szónok, úgy is, mint jeles tudós és író, 
nagy hírnévre tett szert. Mind a két férfiú tel-
tekkel bizonyította be, hogy a magyar nemzetet 
igazán szereti. A magyar evangéliumi ifjúsági 
mozgalmak az ő segítségükkel ásták meg a med-
ret s hogy hazánk és nemzetünk iránt a külföldi 
evangéliumi körökben a sokszor meg nem érde-
melt rokonszenv mindinkább erősödik : sok te 
kintetben az ő buzgólkodásuknak köszönhető. 
Az ifjúsági egyletek alkotásában és fejlesztésében 
gyűjtött tapasztalataik nagy fontosságúvá teszik 
az ő látogatásukat s tárt karokkal is fogadták 
őket, még oly országokban is pl. Angliában, 
Svédországban, Németországban, a melyekben az 
ifjúsági egyletek már magas fejlődési fokot értek 
el s a melyekben azok élén szintén már évtize-
dek munkájában kipróbált egyének állanak. Meny-
nyivel szivesebben kellene nekünk fogadnunk 
e derék férfiakat ! Mennyivel inkább kellene ne-
künk igyekeznünk, hogy itt nálunk jól érezzék 
magukat, a mikor nem kívánnak egyebet, mint 
azt, hogy : adjunk alkalmat nekik a munkál-
kodásra. 

Kérem azért azokat, a kik már alapítottak 
vagy legalább szándékoznak alapítani evangé-
liumi szellemű ifjúsági egyleteket, kérem a pro-
testáns fő- és középiskolák igazgatóit, hivják 
meg a hazánkba érkező vendégeket, illetve arra 
vonatkozólag, hogy óhajtják őket (2—3 napra, 
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pontosan megírandó, hogy hány napra) körük-
ben látni, ékes szavukat hallani, írjanak a buda-
pesti ref. ifjúsági egylet Il-od titkárához, Gergely 
Antal lelkészhez (Damjanics u. 28. sz. III. em. 28.) 
néhány sort. Az ifjús. egylet vezetősége aztán 
idejekorán értesíti majd őket, hogy Barde úr 
vagy Fermand úr mikor érkezik oda s mely 
napra kellene az ifjakat s általában az érdek-
lődőket összehívni. Még csak azt jegyezzük meg, 
hogy Barde úrnak is, Fermand úrnak is francia 
az anyanyelve, mindkettő igen jól tud angolul 
is, németül is, úgyhogy e 3 nyelv közül azon 
tartanak előadást, a melyen őket valaki tolmá-
csolni kész; kérjük az értesítéseket minél előbb, 
hogy kedves vendégeinknek az uti tervet elké-
szíthessük s hogy — lehetőleg — minden kí-
vánalmat kielégíthessünk. Az egyházi lapokat 
pedig felkérjük e sorok közlésére. 

Szabó Aladár, 
tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 

A középiskolai va l lá s tan í tás t a n a n y a g a . 

Azon alkalomból kifolyólag, hogy az ev. ref. egyház 
egyetemes konventje az új állami középiskolai tanterv 
életbeléptetése kapcsán új ev. ref. középiskolai tanterv 
létrehozásán fáradozik, Dóczi Imre úr, a tiszántúli egy-
házkerület gimnáziumainak buzgó felügyelője e kerület 
gimnáziumainak tanári karait felhívta ez irányban javas-
lataik megtétele, a tanterv revízióját célzó munkálataik 
beterjesztésére. 

A kisújszállási ev. ref. főgimnázium tanári kara e 
munkálat végzésére kebeléből bizottságot alakítván, erre 
ruházta első ízben a tervezet készítését. E sorok írója, 
ez intézetnél vallástanár, megragadta a kínálkozó alkal-
mat. hogy a tanterv változtatását célzó munkálat kapcsán 
a gimnáziumi ev. ref. vallástanítás tananyagának meg-
választása és beosztására vonatkozólag megtegye elő-
terjesztését. E munkáját s annak eredményeként javaslatát 
e lap hasábjain is bemutatja. 

Az 1884. év március havában megállapított ev. ref. 
konventi tantervünk életbeléptetése óta nem egyszer emel-
tetett hang a vallástani tantárgyaknak a középiskolai 
részben nem épen szerencsés megválasztása és beosztása 
ellenében. Kiss József pápai theol. tanár már 1891-ben 
foglalkozik e kérdéssel; Nagy Károly kolozsvári theol. 
tanár az Erd. Prot. Közlöny ugyanezen évi folyamában 
ír bővebben e tárgyról. Egyházi testületek, hatóságok is 
foglalkoznak a közel múltban a fontos kérdés tisztázásá-
val, hogy vájjon mely vallástani tantárgyak tanítása, és 
mely módszeres és segéd eszközök alkalmazása által 
volna a középiskolai vallástanítás oly intenzívvé tehető, 
hogy az valóban megfelelne magasztos célzatának? A 

budapesti ref. egyháztanács vallástani bizottsága a mult 
nyáron egy kisebb bizottságot küldött ki dr. Hegedűs 
István, Haypál Benő és Marton Lajos szemelyében azzal 
a megbízással, hogy mutasson rá a vallástanítás hiányaira 
és azokra a módokra, a melyek által e hiányok ineg-
szüntethetők volnának. A bizottság munkálata nem egy 
megszívlelendő tervet, intézkedést foglal magában úgy a 
tananyag, mint a tanítás módszere, tankönyvekre vonat-
kozólag; hiszem, hogy azóta az abban foglalt tervezetek 
és intézkedések foganatosítva életre keltek és áldásos 
gyümölcsöket teremnek egyházi életünkben. Végül fel-
említem, hogy az Erd Prot. Lap 1899. évi folyamában 
Tarkányi György vallástanár Vallásos nevelés a közép-
iskolában c. felolvasásában, Vajda Ferenc lelkész Vallás-
tanításunk reformja címen ugyanez évfolyamban írtak 
hosszabban e tárgyról. 

Az 1883. évi középiskolai tanterv, valamint az 
életbeléptetésre váró revideált állami tanterv a felekezetek 
autonom intézkedési jogául hagyja a középiskolai vallás-
tani tananyag megválasztását. így a felekezetekre nézve 
igen fontos, széleskörű előrelátást és bölcs körültekintést 
igénylő feladat megválasztani a vallástani studiumokat, 
melyekkel éltetőleg és táplálólag hathatnak közre az 
ifjúságnak vallásos oktatásán, nevelésén. A helyes meg-
oldás bizonyára első rendű kérdése hazai ev. ref.egyházunk-
nak is. Nem célom ezúttal minden tényezőkre — mint 
a módszer, jó tankönyvek alkalmazása, vallástanárok 
képzése, ifjúsági istentiszteletek, valláserkölcsi olvasmá-
nyok — reámutatni, melyekkel a vallástanítás nagyfontos-
ságú célja biztosítható, aktualiter a tananyag megválasz-
tásával foglalkozom 

Nyilvánvaló, hogy úgy az elemi, mint a közép-
iskolai vallástanítás fő érdeke a tanuló lelkében a vallá-
sos hitnek ébresztése és buzgó ápolása; a hitnek, melynek 
talapzatán épül fel az anyaszentegyház, mely a szeretet 
kapcsával összefűzi, testvérekké teszi a Krisztus követőit 
s a testvériség kapcsolatában alkot az anyaszentegyház-
nak oly erős szikla várat, hogy azon »a pokol kapui 
sem vehetnek diadalmat* (Máté 16, 18.) Világosabban 
szólva a vallásfanításnak az fő érdeke, hogy a tanuló 
ifjúságban ev. ref. egyházunknak buzgó, vallásos érzületű 
egyháztagokat neveljen. Magasztos a cél, fenséges a fel-
adat, mely a hitoktatóra s a gimnázium vallástanárára 
vá r ! Az egyetemes egyháznak tehát meg kell ragadnia 
minden alkalmat, bölcsen kell intéznie minden lépést, 
hogy a vallástanítás jól és híven teljesíttessék, az elemi 
iskolák buzgó egyháztagokat, a középiskolák pedig lel-
kes vezetőket, őr állókat neveljenek ev. ref. egyházunk-
nak. E szempontot tartva szem előtt konventi tantervünk 
tananyagának áttekintésével, következőleg gondolnám célra 
vezetőnek a középiskolai vallástani tananyag beosztását. 

* * 
* 

A konventi tanterv a gimnázium I. II. osztályaiban 
bibliaismertetést, a III. IV. osztályokban" keresztyén hit-
tan és erkölcstan tanítását, az V. osztályban egyetemes 



egyháztörténelmet, a VI. osztályban szimbolikát, (mely a 
tiszántúli egyházkerület gimnáziumaiban bővüli az egy-
házszertartástan tanításával), a VII. osztályban összeha-
sonlító vallástant s végül a VIII. osztályban magyar 
protestáns egyháztörténetet, ennek kapcsán az ev. ref. 
magyar egyház alkotmányszervezetének ismertetését tette 
a vallástanítás tananyagává. 

E középiskolai vallástani tananyag értékelésénél fon-
tos kérdés, hogy a vallástan azon tárgyait, melyeknek 
ismerete teljessé teszi egy intelligens ev. ref. egyháztag 
vallásos ismeretkörét és amelyek révén egyházunknak 
buzgó egyháztagokat nevelhetünk : feltaláljuk-e a tanterv-
b e n ? A több vallástani tantárgyak felölelése mellett nem 
nyujt-e feleslegest is, melynek tanulásával csak keves-
bedik a fő érdekek tárgyalására fordított idő ? Az egyes 
osztályokban a tanuló értelmi látköréhez illik-e a tan-
anyagul adott vallástani tárgy, nem haladja-e azt meg 
abstrakcióival, szóval lehet-e az építő a tanár kezében? 
Ha igen, úgy marad jon továbbra is a tanítás tárgya ; ha 
nem, úgy azon változtatni kell! Tán egyes osztályokban 
a tantárgyak megcserélésével lehet segíteni; vagy tán 
találunk olyan studiumot is, mely vonzóbbal lesz kicse-
rélhető ? 

Előre is jelezhetem, hogy a biblia ismertetése, a 
Krisztus anyaszentegyházának története, az ev. ref. egy-
ház bitrendszerét bemutató hittan, a ker. erkölcstan he-
lyet találnak a tantervben; hogy azonban oly körben és 
fokon vétetnek-e fel, melyet azok fontossága és a vallás-
tanítás kijelölt célja megkövetel, részletesen beszélem meg 
az alábbiakban. 

Vallásunk egyedüli kútfeje az írás, ez az Isten lel-
kétől ihletett könyv, »mely hasznos a tanításra, feddésre, 
a megjobbításra, a fenyítékre, mely igazságban vagyon« 
(II. Tim. 8, 16). Valamint az í rás a vallás kútfeje, úgy 
a vallástanítás első tárgya : a biblia. Helyén való tehát 
a gimnázium első osztályaiban a bibliaismertetés. Ez a 
bibliaismertetés azonban ne legyen száraz bibliai beveze-
téstan (isagogika), a hol a bibliai iratok szerzője s a 
könyvek eredetére vonatkozó adatok elsorolásával fog-
lalkoztatjuk a tanulót ; ne szorítkozzék csupán a bibliai 
könyvek tar talmának összefoglalására, szóval ne legyen 
száraz életnélküliség, mert ez nem volna épító a vallás-
tanár kezében. A gimn. első osztály növendéke még csak 
most rázta le saruiról az elemi iskola porát, értelmi fej-
lettsége alig haladja meg az elemi iskola értelmi látkörét 
a bibliaismertetést oly alakban nyujtsuk tehát neki, 
melyet megérthet, szépnek és igaznak talál ; mely tárgyá-
nál fogva vonzó előtte, lebilincseli figyelmét, vallásos ér-
zéssel tölti el szivét. E célra ' szolgál a bibliai történe-
tek taní tása ; az ó-testamentumból a patriarchai kor ese-
ményei, a választott nép története; az új-szövetségből a 
Jézus élete, tanításai (hegyi beszéd, példázatok). Mily fen-
séges vonás Ábrahám áldozatában a pátriarcha élő hite 
•lákób gyermeki történetében az isteni gondviselés őrző 
jósága! Majd a biblia előterjesztése nyomán a bűnöknek, 
azok következmenyeinek bemuta tása! József artal lansa 

gával szemben a testvérek gonosz érzülete, József ke-
serves sorsa Potitar házánál s a tömlöcben. 

Gimnáziumi I. és II. osztályban tehát bibliai tör-
téneteket tanítsunk, mert csak e nyomon lesz építő a 
vallástanítás. A történetek tanításával kapcsolatban egy-
egy tartalmilag rokon hosszabb bibliai szakasz kezde-
tén, példának okáért a történeti, tanítói könyvekre vonat-
kozólag, — vagy csak egy szerzőre is közölhetünk bib-
liai irodalomtörténeti, a szöveg kapcsán bibliai földrajzi 
vagy régiségtani ismereteket, melyek nélkül a bibliai tar-
talom különben sem volna érthető; csakhogy ezek taní-
tása ne legyen a tanítás fő érdeke. Nehezebben érthető 
részletek — prófétai iratok, apostoli levelek — tárgyalása 
szorítkozhatik az iratok irodalmi sajátságainak és a tar-
talomnak tanítására, de e részleteknél is lehetőleg a bib-
liai szöveg nyomán, a könnyebben érthető helyeket olvas-
tatva, tanítsunk. A gimnázium I. II. osztálybeli növendé-
kének inkább szívét, vallásos kedélyvilágát kívánnám 
nemesíteni a bibliai történetek tanításával, mint ismeretek 
beemléztetésével terhelni agyát, növelni ismeretkörét. A 
tanuló úgyis meg fogja ismerni a történetekből, a Jézus 
tanításaiból a tartalmat, az előtte felfoghatóból következ-
tetni fog a felemelő bibliai értékre. 

Fájdalom épen fensőbb egyházhatósági intézkedésre 
bibliaismertetési tankönyveink általában nem e célzattal 
készültek. A budapesti vallásügyi-bizottság épen e szem-
pontból panaszkodik a Bocsor-féie Bibliaismertetés ellen. 
A tiszántúli egyházkerület kiadásában megjelent Bányai 
S. Bibliaismertetés is nem e szempont szem előtt tartá-
sával készült. Azelőtt általánosan használtuk Varga János 
kedves feldolgozású Bibliaismertetését, a kerületi kiadvá-
nyok azonban kivették kezeinkből. Igaz ugyan, hogy a 
tankönyv mellett sokat tehet a tanítás érdekében maga a 
szaktanár, a ki pótolhatja a tankönyv fogyatkozásait, de 
azt se feledjük, hogy első és második osztályban va-
gyunk, hol a tanítás fonala mégis csak első sorban a 
tankönyv. 

Bari a Jenő, 
(Folyt, köv.) fó'gimn. vallástanár. 

T Á R C A. 
Egyházi beszéd. 

(Elmondatott Budán 1899. dec. 24-én az új orgona bemutatásakor.) 

Text. Pál Koloss. III. 16. 
A Krisztusnak beszédje lakozzék ti 

bennetek bőséggel, minden bölcseséggel, 
tanítván és intvén egymást ti magatok 
közt psalmusokkal, dicséretekkel és lelki 
énekekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti 
szivetekben az Urnák. 

Ezelőtt 14 esztendővel egy kis seregnek, mely epedve 
várta a 200 esztendős halálos álomban szendergő leányzó éb-
redését, a húsvéti angyal prédikációja szólt : »a kit keres-
tek feltámadott!* feltámadott, újra élni kezdett a budai, 
ref. egyház. Mennyi szép reménység, gyönyörűséges vágy 



édes sejtés támadt szivelekben, ti tudjátok testvéreim, a 
kik ez ebredésnél jelen voltatok, a kiknek szivetekben 
akkor buzgó könyörgés fakadt, hogy az Úr vigyen be 
titeket az Ő szt. helyére, az ő hajlékába. A szép remé-
nyek valósulást kertek, a gyönyörűséges vágyaknak ösz-
tökélő ereje támadt, az édes sejtések életeteknek új célt 
tűztek ki és hangzott köztetek : Jertek építsük meg Sión 
leányának templomát! Az elhatározást tett követte, a 
munkát áldás koszorúz'a, siker koronázta . . . s áll e szt. 
hely! hirdeti életünket, hirdeti az élő Istennek kegyelmét. 

És most egy újabb jele a kegyelemnek, új orgonánk, 
a melyről hálaadó szívvel olvashatjuk ismét: »Mindez-
ideig megsegített minket az Isten!« Nyissuk meg azért 
szivünket, annak mélységeiről hozzuk fel s vigyük az 
úrhoz drága kincseinket: a boldog gyermek háláját az 
atyai jóságért, dicsérő énekmondást a szeretetteljes gond-
viselésről. Álljunk az ó-testamentum koronás költője mellé, 
a ki a templom épületére adakozva azt mondja, hogy 
.tőled vagvnak mindenek és a miket a te kezedből vet-
tünk, azokat adtuk most néked«. (I. Krón. XXIX. 14.) 

Meg vagyon írva, hogy a jeruzsálemi fényes tem-
plomnak milyen ékességei, milyen kincsei valának : e szt. 
helynek ékessége a buzgó hívek serege, kincsei a lelkek 
alázatossága, a szívek töredelme; meg vagyon írva az 
ó-testámentumi istentiszteletek nagy fényes pompája, sok 
cerimóniája: e mi istentisztéletünknek egyetlen törvé-
nye, hogy 

»Csak a megfeszített 
Jézustól vett hitet 
Hall ják e falak;« keljünk diadalmas harcra 

a test pusztító indulatjaival, romboló szenvedélyeivel; 
annak az indulatnak, adjunk lakozást mi bennünk, a 
mely volt a Krisztus Jézusban; szakítsuk el magunkat 
a világ muló örömeitől, lépjünk, az Úrral szövetségre: ezt 
zúgja a harang, erről zeng énekünk, ezt sürgeti az ige-
hirdetés, erre indít istentiszteletünk minden mozzanata. 
Nincs a hivő léleknek oly öröme, mely e törvényt elfeled-
tesse, nem lehet oly vigassága, a mely a maga erejébe 
vetett bizakodást építve e törekvéstől eltávolítsa, mert 
minden, a mit csak ember szerezhet, az Úr kezéből való 
és az Övé, mert minden örömnek forrása nála, minden 
vigasságnak megszenteltetése tőle vagyon. 

Figyelmezzünk azért most is, a . mikor lelkünket 
öröm hatja át, szivünk vigasságos ének-mondásra kész, 
figyelmezzünk az apostol szavára, a ki sok lelki tusa 
árán azt, a mit ember csak óhaj tha t : lelke nyugalmát, 
élete boldogságát a Krisztus beszédjében és az Urat nagy 
kedvvel dicsérő énekben találta meg, hallgassunk az 
apostol intésére: nyissuk meg szivünket, hogy: 

1. vegyen lakozást abban a Krisztus beszédje s e 
beszéd minden bölcsesége s 

2. fakadjanak abban az Urat dicsérő s egymást 
intő énekek. 

I. 
»A Krisztusnak beszéde lakozzék ti lennetek bőség-

gel, minden Löhseségyd /« Ne feledjük atyámfiai, hogy 

gondolataink fenköltsége, érzelmeink nemessége s az ezek 
alapján álló erkölcsi élet szépsége, harmóniája az Ur 
ajándéka, megszentelt örömeinket, szenvedéseinkben viga-
szunkat, az élet harcaiban erőnket, a halál rettentései 
közt reménységünket attól az élő, folyton munkálkodó, 
világosságot, szabadságot életet adó Krisztustól nyerhetjük, a 
kinek beszédjében és bölcseségében keresték és találták meg 
a nagy apostol és nyomdokán az Űr beszédjének örök 
bölcsesége, romolhatatlan ereje mellett bizonyságot tevők 
milliói a maguk boldogságát. Álljunk mi is e bizonyságot 
tevők közé: adjunk lakozást mi bennünk az Úr beszéd-
jének és hirdessük e beszéd bölcseségét. E beszédnek 
ereje vezérel mindazoknak megismerésére, a melyek csak 
hasznosak és üdvösségesek a mi lelkeinkre nézve ; e 
beszédben üdvről, boldogságról szóló igét hallasz, mely 
megtanít, hogy miként ragaszkodjál Istenhez hittel, fék-
barátaidhoz testvéri szeretettel. A Krisztus lábainál leülve 
megérted, hogy mi a rendeltetésed e földön s hogy hova jutsz e 
földön túl; az Úr szavának ereje rombol és épít, lerontja 
a magad erejébe vetett bizakodásnak kőfalait s építi 
benned a Léleknek templomát; e beszédnek hatalma neveli 
az élet szentségét, hitünket erősíti, reménységünket éleszti 
szeretetünket munkára serkenti s mint a jótékony, üdítő 
harmat a mező virágán, olyan a Krisztusnak beszédje 
mi ra j tunk: ékesség és termékenyítő e rő! »A Krisztusnak 
beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel, minden bölcseséggel!« 
E beszédnek bölcsesége világosságot támaszt, a melynek 
fényénél az emberi lélek vizsgál és i tél ; de ha vizsgái is, 
az Istennek vagy jóvoltát kutatja, ha itél is, mindenütt és 
mindenekben a dicsőséges Úrnak nagy kegyelmét lá t ja ; 
ez a bölcseség tanít a hálára, melylyel Istennek tartozunk 
szeretetre, mely önzetlenségre indít, a tiszteletre, melylyel 
erre méltó embertársainknak orcáját megbecsüljük; e böl-
cseség mutatja meg lelkünk forrását, szivünk táplálóját: 
a lelkek fejedelmét, a szivek kormányzóját s e forrásnál 
megtisztult lélek s a mennyei táplálékkal megerősödött 
szív atyafiságos szeretetre, istenimádásra buzdul s minden 
kétséget, legyőz. Atyámfiai! oda térjetek, oda siessetek, a 
hol szív és lélek, az egyes ember és a társadalom erejét, 
nyugalmát, boldogságát találhatja, »amaz elrejtett bölcse-
séghez, a melyet elrendelt vala az Úr e világ előtt a 
mi dicsőségünkre®. S ha ezt a bölcseséget megtaláltátok, 
őrizzétek fi magatokban gondosan. . . 

De ne csak őrizzétek e bölcseséget, hanem hirdes-
sétek, az Úr beszédjének javait közöljétek mindenekkel 
Prófétáljatok ti embereknek fiai, királyi papság és szt. 
nép, hogy az Úr beszédje, mint ama négy szelek felől 
előjövő lélek leheljen a megöleltekbe s legyen a közö-
nyöseknek ébredése; hogy az Úr beszédjének harsogása 
rázkódtassa meg az elalélt, fásult, megdermedt lelkeket s 
legyen szorgalmas, folytonos, áldásos munkásság az evan-
géliumnak elárvult, elhanyagolt mezőin! Annyi a panasz, 
mely vigaszra vár, annyi a seb, mely gyógyítást sürget, 
annyi a sóhaj a romlottság miatt s oly kevés a cseleke-
det. Mondják, hogy a meglevő bajok ellen legjobb orvos-
ság. hogy minden népek foglyul vitessenek a tudomány, 



a művelődés hatalmasságának. Igaz : >elvész a nép mely 
tudomány nélkül való«, a tudomány javainak terjesztése 
a lélek mezőin való munkálkodás ; de vigyázzunk, mert 
nem láthatjuk-e, hogy ezen a mezőn egyik ember a hi-
tetlenségnek. a másik az önzésnek, sokan az elbizakodott-
ságnak. némelyek a kétségeknek széles útján j á rnak : 
vigyázzunk és el ne téveszszük szemeink elől azt a kes-
keny ösvényt, a mely az örökéletre viszen; vigyázzanak 
a vezetésre hivatott bölcsek, hogy a mindeneket megpró-
báló ember azt tartsa meg, a mi jó, hogy a mindeneket 
megvizsgáló az Úrnak lelkét meg ne ol tsa! Hadd lássa 
mindenki az emberi lélek haladását, diadalait, hadd ter-
jedjenek minél szélesebb körben s végezzenek áldásos 
munkát nemzetünk büszkesége, irodalmunk kincsei, a 
szépek, a hasznosak, de közülünk egyetlen egy is el ne 
mulaszsza, tudakolni azokat az Írásokat, a melyekben 
örökéletünk vagyon: ezek az írások, a Krisztusnak be-
szédje, e beszéd nyomán fakadó ima és az érzelmek leg-
magasabb fokán a buzgóság szárnyain ég felé emelő 
énekek zengése az egyedüli vígasz ama sok lelki bánat-
ban. csudás orvosság ama sok erkölcsi betegségben, a 
melyekkel szemben a tudomány minden dicsősége és ha-
talma dacára erőtelen. 

ÍV yissátok meg szíveteket, hogy vegyen abban lakozást 
a Krisztusnak beszédje s e beszéd minden bölesesége s 
fakadjanak abban az Urat magasztaló s egymást intő 
énekek. 

II. 
Istennek hála, gyülekezetünkben az énekről legalább 

nagy általánosságban úgy beszélhetünk, mint a gyüleke-
zet közös kincséről, ámbár egy rosz szokás szinte a 
divatnak erejével hódít : mintha az előkelőséggel nem 
férne össze részt venni a gyülekezet éneklésében. Atyám-
fiai, ha divat is, ne engedjetek ennek a felfogásnak, az 
istentisztelet e fontos részét, az Úrnak dicsérő énekhan-
gokban magasztalását ne bízzátok az orgonára, mert 
hiszen ez csak egy hathatós eszköz, melynek rendeltetése 
hogy az éneklésben szép renddel és ékesen folyjanak min-
denek ; de itt a lélek nem zenével él, hanem az Urnák 
beszédjével s az ének is az Úr beszédje. Ragadjátok meg 
istentiszteletünknek ezt a részét, a melyben mindenki 
tényleges részt vehet, hadd erősítsék egymást, hadd emel-
kedjenek ég felé együtt a gyermekek, férfiak és nők 
megszentelt érzései : »Taní tsátokés intsétek egymást ti maga-
tok közt psalmnsokJcal, dicséretekkel és lelki énekekkai, nagy 
kedvvel énekelvén a ti szívetekben az Urnák! Istentiszte-
letünkben legyen úgy, mint a költő mondja : 

>Im a buzgó nép ifjak, vének: . . . 
Mint szent hullám zajdul az ének 
Majd csendesül és elhal lágyan: 
Az érzés szól csendes imában 
S ismét felzendül: Mi nem félünk, 
Az Isten a mi reménységünk !< 

Oh az Istenhez vezérlő, az Úrba vetett bizodalmat, 
reménységet tápláló éneklésnek valami csudás ereje, va-
razshatalma van, mintha feloldaná a testhez, e világhoz 

fűző kötelékeket, kiterjesztené a léleknek szárnyait, hogy 
magasabb régiókba emeljen : a gyermek feledi játékait, a 
férfiú a küzdelmeknek, az öreg a fáradságoknak terhét, 
az öreg ifjúvá, a gyermek bölcscsé lesz, mikor felzendül 
a psalmusok szava s minden lélek az Urat dicséri. 

Zarándoklunk, a cél messze, az út fárasztó, a teher, 
a küzdelmeknek terhe nagy, lágy karjain kinál pihenést 
a világ gyönyörűsége s csábitó szava perbe száll a lélek 
természetes vágyával, mely úgy von az élő Istenhez, mint 
a szomjúság a szarvast a hideg kút főhöz: e vágy pi-
henni nem enged s én fáradt utas kibontakozva a csá-
bítónak karjai közül, elfeledek minden faradságot, ha 

»A hivek seregében 
Örvendek szép éneklésben« s akkor Uram 
»Ugy tetszik mintha vigadva 
Ott volnék, hol a meny lakói 
A. te királyi székednek 
Előtte letelepednek.« 

Dávid, a koronás költő azt látja, hogy a csillagos 
ég pompája, a nap tündöklő világossága, a rezgő harmat 
ragyogása, a tűz, a szélvész, a hegyek cédrusai, a völ-
gyek folyóvizei, az ég szárnyasai, a föld s a tengerek 
mélységeinek is minden lakói s a mennyei seregek mind, 
mintegy hatalmas kórus az Úr dicsőségét, bölcseségét 
és igazságát hirdetik s Dávid lelkesült hite lelkesít, Istenbe 
vetett erős bizodalma hódít és elragad s látva, hogy min-
den világok szép harmóniában zengenek éneket az Úr 
jó voltáról, hogy : az egek hirdetik az erős Istennek di-
csőségét és az ő kezeinek munkáját hirdeti ama »kiter-
jesztett erősség« : még a tudásában, bölcseségében elbi-
zakodott ember is kiejti kezéből az ő muló dicsőségének, 
romlandó nagyságának gyarló eszközeit, más bölcseséget 
keres és a hitnek, az Isten után vágyódásnak szelíd szava 
biztató éneke kél ajkán : 

»Hát én, kibe lelket a jó teremtő telt, 
Némán vesztegeljek s ne dicsérjem őtet ?< 

Sokszor azt hisszük, hogy lelkünk békéjét elvesz-
tettük örökre, sok embernek életében a boldogság hirtelen 
muló, mint a cikkázó villámlás fénye, a mely után csak 
annál mélyebb a setétség, annál setétebb a bánat ; de 
szóljon a harang, hívjon e szent helyre s itt a béke 
visszatér, a fájdalom eloszlik ; e szent falak megtörik az 
élet békétlenséget szerző harcainak minden hullámait, itt 
a kegyelemnek örök napja tündököl, lelkünket a Krisztus 
beszédje termékenyíti, az ének ringatja s ettől felderül 
a szenvedő orcája, megbékél a nyugtalan lélek, a fáradt 
zarándok megpihen, erői megujulnak, hervadt reményei 
újra zöldelnek; az akaratlanul betévedő bűnös is az Úr 
szavára, az ének zengésére lelke ébredését érzi, lelki-
ismerete vádló szavát hallja s felriadva keres életének 
új ösvényt ; a vigasságos szív öröméről zeng, a csalódott 
lélek panaszát kesergi el, a bűne tudatára ébredő szive 
mélyéből hozza fel bánata könyeif. . . : mindenek meg-
csendesednek, megbekeinek s ének után, mint zugó szél 



után a csendes eső, hull a lelkekre a termékenyítő ige 
s mint eső után a föld párája, száll ég felé a szív imája. 

Meg a fájdalmak özönében is, szeretteink sírjának 
partján, hol szemünkbe köny gyűl, testünk s lelkünk 
remeg: az ének szavára eloszlik a félelem, a hit bátor-
ságával nézünk a sír fenekére, a kétséget remény, a félelmet 
a remény öröme váltja fel s az irgalmas Isten ajándéka, 
a hitnek tündöklő világossága elborult lelkünkre szép 
szivárványt varázsol, a melv, — mint hajdan — isteni 
kegyelemnek hirdetője: Fel támadunk! 

íme az éneknek ha ta lma! Tanítsátok és intsétek 
azért egymást ti magatok közt psalmusokkal, dicséretekkel 
cs lelki énekekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szivetek-
ben az Úrnak! 

* * 
* 

Atyámfiai! Mikor Izráel népe az ünnepekre Jeru-
zsálembe vonult, az uton Istent dicsérő énekeket zengett 
s bizonynyal megemlékezeti az Urnák csudálatos csele-
kedetéről, melyeket cselekedett az ő népével. Mi is uton 
vagyunk, hogy emlékezésünkben ahhoz a jászolhoz tér-
jünk, a mely előtt a ker. ember szivének minden kincseit 
kiönti. Forgassuk elménkben szünfelen és hálaadó érzé-
kekkel emlékezzünk meg a mi Istenünknek kegyelmes csele-
kedetéről, velünk közölt testi és lelki javairól s zengjünk 
dicsőítő éneket atyai szeretetéről. Minél közelebb jutunk 
az emlékezésnek ama nagy napjához, annál erőteljesebben 
zengjen ajkunkról a hálaadó ének s ha az Ur megengedi 
érnünk e mai nap est vejét, a mikor mindenki a ki csak 
teheti, szerető családi körben oly szívesen vesz részt ör-
vendező szeretteinek muló örömeiben is, el ne feledjük 
a mi legnagyobb örömünk okát, el ne feledjük tudakolni 
az Ur beszédjében, hogy mi történt Augusztus római 
császár idejében »a nemes Bethlehemnek városában* és 
el ne mulasszuk a mennyei angyaloknak énekét, — a > 
melynek boldogító viszhangja e napon betölti a földnek 
minden határait — szivünk szerint énekelni, egymást 
intvén és tanítván : 

»Dicsőség a magas menyben Istennek, e földön bé-
keség és az emberekhez jóakarat!* Ámen. 

Haypál Benő. 

A pápás és a protestáns val lás alapja. 

Közel négyszáz esztendeje annak, hogy a nyugoti 
keresztyénség kebelében mélységes szakadás támadt. Erős 
rázkódások között váltak el a protestánsok a római anya-
egyháztól. Ez utóbbi egyház sok ideig reménykedett, hogy 
az államhatalom segélyével helyreállíthatja majd az egy-
séget és a keresztyén országokban rettenetes harcok dúl-
tak a hit miatt. Súlyos és rettenetes sebeket vágtak az 
emberiség testén annak nevében, a ki sebeket jött gyó-
gyítani. Végül aztán a véres küzdelemben kifáradó harc-
felek hüvelybe dugták fegyverüket és századunk elején 
úgy tetszett, mintha lassankint elnémulna a gyűlölködés 
hangja s mintha mindkét részen készen volna az őszinte 

békeszeretet arra , hogy a támadt szakadás feiett baráti 
jobbot nyújtsanak egymásnak. Csakhogy újabban ismét 
élesedni kezdenek az ellentetek; a harci riadó erősebben 
hangzik, mint ez előtt. Olyas benyomást érzünk, mintha 
a pápás egyház szellemi erejének minden eszközét harcba 
akarná vinni, hogy megszerezze magának a teljes világ-
uralmat. Kétszázötvennégy millió áll zászlója alatt, a pro-
testánsok 165 milliója és a görög-katholikus egyház 108 
milliója ellenében. Minthogy a felújított küzdelem minket 
is elnyeléssel fenyeget s az egyházpolitikai törvények 
által halottaiból feltámasztott újkiadású reverzális-hajsza 
napról-napra nyaldossa a protestáns egyház kis zöld szi-
getét, nagy okunk van arra, hogy komolyan, méltóképen 
és alaposan foglalkozzunk a pápizmus és protestantizmus 
lényegének kérdésével. 

Az 1648-ban kötött híres westláliai békekötés után 
népjoggá lett, hogy minden államnak legyen meg a maga 
vallása és egyik se legyen kénytelen tűrni a másikét. 
Cujus regio, ejus religio, vagyis az államfő vallását az 
egész nép követni tartozik. Ezt a törvényt azonban, még 
a hol fenállott is; keresztülhúzta azóta a gyakorlat, a 
lakosok ide-oda hullámzása. Napról-napra szembetűnőbb 
a különböző keresztyén felekezetek keveredése Mit mon-
danának az egykor tiszta protestáns városok elhunyt la-
kosai, ha kikelve sírjaikból, körülnéznének és látnák váro-
sukban az azóta emelt római katholikus templomokat és 
az azóta bevándorolt pápás hívek ezreit? És a mint a 
viszonyok mutatkoznak, ez nem is fog megváltozni, sőt 
a vallásszabadság törvénybe iktatása folytán, ez a keve-
redés évről évre gyarapodni fog. Míg a felekezetek tel-
jesen el voltak itt és ott különítve egymástól, addig volt 
értelme annak, ha egyik-másik elmondotta: »éleka magam 
hitének és a más felekezet hitvallásával nem törődöm 
Az nem tartozik reám.« De beszélhetünk-e így ma, midőn 
római katholikusok és protestánsok sokszor egy és ugyan 
azon fedél alatt laknak? Minden épgondolkozású államférfi 
kénytelen belátni, hogy a különböző felekezetek mind 
nagyobb keveredése az állam elé is új feladatokat tűz és 
hogy neki az általános jólét némely kérdéseit másként 
kell ezután megoldania, mint azt ekkoráig cselekedte. 
Ezek az ellentétek azonban mélyen belenyúlnak a családi 
életbe is, ha p. o. a vegyesházasságra gondolunk. Hogyan 
neveltessenek már az ily házasságból származott gyer-
mekek? Protestánsokul, római katholikusokul, vegyesen 
vagy egészen vallástalanul? A ki tehát nem akar ridegen 
és közönyösen átsiklani a jelenkor szellemi élete felett, 
a ki a jelenkor legfontosabb kérdéseit mérlegelni kívánja, 
annak kötelességévé válik az is, hogy magának a pápás 
és protestáns egyház közötti különbségről helyes ítéletet 
alkosson. 

De ha így áll a dolog, nincs-e helye annak, hogy 
ez a kérdés a nagy nyilvánosság előtt is megbeszéltes-
sék? Nem lehet-e megkívánni az erre hivatott egyénektől 
hogy ezekről az ellentétekről elfogulatlanul, de teljes komoly-
sággal beszéljenek? Hogy vájjon én vagyok-e az ezen fel-
adat megoldására illetékes férfiú, ezt még jóakaró barátaim 



kétség! e vonják. Több és kevesebb nyíltsággal értésemre 
adták, hogy én túlhajtott érzelgősségemben elmosom az 
ellentéteket és békeséget prédikálok ott, a hol békeség-
ről szó sem lehet. A helyett hogy felvilágosítanám a 
lelkeket, még inkább megtévesztem őket; a helyett, hogy 
hazatias szolgálatot teljesítenék, csak az általános lázas 
nyugtalanságot fogom gyarapítani. Mint 1895 ben, úgy 
most is szívesen beszéltem volna a dalcsarnokban, de 
hiába kerestem tekintélyes egyéneket, a kik engem 
ebben segítettek volna. Sajnálom, hogy ez nem sike-
rül t ; mert elfogulatlanul beszélni sokkal nehezebb ilyen 
szent helyen, mint egyebütt ; és sokkalta nehezebb 
rátalálni azokra, a kiket feltalálni óhajtanék, azokra 
nevezetesen, a kik sohasem lépik át a templom kü-
szöbét és az előttünk levő kérdésekkel csak általános 
emberi, vagy politikai szempontból foglalkoznak. De ha 
dacára barátaim óva intő figyelmeztetéseinek és dacára 
ama lehangoló érzésnek, hogy magamban állok, mégis 
vállalkozom a nagy feladatra, a magam igazolására csak 
annyit mondhatok, hogy ez által kötelességet vélek telje-
síteni. Meglehet, hogy előadásaim folyamán a protestán-
sok azt fogják mondani : >te nagyon szelíd, békeszerető 
vagy nekünk, mi inkább szeretjük a nyilt háborút, mint 
az imbohgó békét olyan ellenséggel, a ki a régi Rómától 
a ragadozó farkas képét örökölte. Nem fogja meghálálni 
dicséretedet, hanem szelíd ellenvetéseidet kapóra véve 
téged is velünk együtt átkozni fog t o v á b b i Készen va-
gyok a vegyes bírálatra s nem fogok Csodálkozni azon, 
ha alkalmilag még azok is bántani fognak, a kiktől én 
nem tételeznék fel igaztalanságot. A ki küzdő felek harc 
vonalán megy át, annak nem szabad a sebektől és ütle-
gektől felni. Az elfogultság és szóbeszéd dacára is haladni 
fogok utamon Istennek dicsőségére és népemnek javára. 
Eltökélt szándékom lehetőleg elfogulatlanul beszélni és 
azt a figyelmeztetést szem előtt t a r t an i : »valamit akar-
tok, hogy az emberek nektek cselekednetek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek azokkal*. Igen, ha itt valami jót akarunk cse-
lekedni, mindenekfelett igazságosaknak kell lennünk; nem 
szabad egyik vagy másik felekezet torzképéhez folyamod-
nunk, nekünk a pápás egyházat is úgy kell értelmeznünk, a 
mint azt annak legjobbjai értelmezik. Mert ha nem így 
járunk el, azt fogják annak jobbjai és pedig méltó joggal 
mondani : >nem így áll a dolog, ti méltatlanul bántok mi 
velünk*. A méltatlan eljárás pedig rosz hangulatot, elke-
seredést szül és növeli az agyakat izgató, a szíveket el-
hidegül harcot. Ennélfogva kötelességünknek ismerjük 
minden rendelkezésünkre álló tehetségünkkel behatolni a 
pápás egyház hitebe és életébe, s foglalkozni azzal a 
kerdéssel: mi okozta azt, hogy a mi római hittestvére-
ink ilyen alakot adtak hitüknek, egyházaknak, egész élet-
vezetésüknek ? Halával fogadnám, fia a római hitö hall-
gatók is épily jóakarattal és igazságérzettel igyekeznének 
értelmezni a protestántizmust. Azonban nem fog eltánto-
rítani a kötelesség teljesítésétől még az sem, ha ez nem 
következik be. 

Ha igazságosak akarunk lenni valamely vallásfele-

kezet iránt, mindenekelőtt azzal kell tisztaba jönnünk, 
hogy itt nem tudományos tantételekről beszélünk, hanem 
oly bizonyosságokról, melyek a kedély legbensőbb szük-
ségén alapulnak Hogy vájjon eme bizonyosságok meg-
okolhatok-e tudományosan vagy sem, ez másodrendű kér-
dés. Míg a lelki szükség valamely hit mellett lankadatlan 
buzgalommal kitart, addig az semmi értelmi meghatáro-
zások által nem hagyja magát megtévesztetni. Hogy váj-
jon a szerzetesség bibliai eredetű-e vagy sem. a felett 
vitatkozhatnak a tudósok. A világban kifáradt lelkek nem 
fogják bevárni a vita kimenetelét, hanem a világ zajá-
ban elvesztett békességüket a kolostorok falai között fog-
ják felkeresni. A Golgotha és a szent sír valódiságának 
kérdését nem valami tudós vizsgáló-bizottság döntötte el, 
hanem az az ellenállhatatlan vágy, a mely az embere-
ket az emberfia drága nyomainak felkeresésére kés/.teté. 
p]zek a helyek a zarándokok millióit töltötték be édes 
gyönyörrel s úgy érezték ott magukat, mintha az örök 
béke szállott volna reájok. Filister kritikus az, a ki a 
szent sír valódiságán még ezen mérhetlen öröm dacára 
is kételkedik. A kedély bizonyosságán nyugszik az üdv 
és boldogság, ez a bizonyosság meg erősségünk nekünk 
a kételkedő világ minden ellenvetése ellenében. A vallás 
nagy tantételei a kedélynek vigasztalás és béke, a földi 
aggodalmaktól való mentesség, a bűntudat terhétől való 
szabadulás utáni vágyat vannak hivatva kielégíteni. A mi 
az emberre nézve belső bizonyosságot képez, mivel az ő 
belső lelki követelményeinek megfelel, abból az értelem 
különféle következtetéseket vonhat le, a melyek aztán 
p. o. mint jogelvek, még az állami törvényeknél is na-
gyobb értékkel bírnak előtte. Míg valamely vallás a maga 
hívei lelki szükségének megfelel, mindaddig minden térí-
tési kísérlet hiába valónak bizonyul vele szemben Még 
a mozlim az izlámban megtalálja mindazt, a mit az Ő 
vigasztalás után sóvárgó lelke keres, mindaddig neki leg-
főbb prófétája Mohammed lesz, mindaddig az égi könyvet 
híven visszatükröző könyvnek fogja tartani a koránt. Va-
lamely vallás hatalmát, befolyását, élelalakulását csak 
akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk, hogy hol rejle-
nek annak gyökerei. A feladat megoldásánál ezt fogjuk 
mindig szem előtt tartani. 

Dr. Furrier Konrád után 
(Folyt, köv.) Ruszkay Gyula. 

BELFÖLD. 
Az éneküg-yi előmunkálatok VI. füzetéről. 

Ide s tova kerek lCféve már, hogy énehcskönyvüuíc 
útjavítása végett egyházi lapjainknak több évi nyugtalan-
kodása után s az ev. ref. konvent határozott kívánságára 
egy nagyobb s az addigiaknál biztatóbb lépést próbál-
tunk meg. 1890 április 12-én Budapesten, a Lónyai-utcai 
ev. ref. főgimnázium egyik kisebb termében, az öt kerü-
let küldötteiből megalakult az ev. ref. egyeteme* énekügyi 
bizottság. 



Ott voltak az alakulásnál Fejes István elnöklete 
alatt Szász Domokos, Szász Béla, Szász Károly. Baksav 
Sándor, Szilády Áron, Csonka Ferenc, Somogyi Antal, 
Id. Kiss Áron, Balogh Ferenc, Lévay József, Szotyori 
Nagy József és Badácsy György, utóbbi úgyis, mint jegyző. 
Országos nevű költők, nyelvészek, zeneértők, s különböző 
iskolák által nevelt papok s theológusok együtt, egy aka-
rattal. Csupa biztatás a jövőre! . . . A kik nem jelentek 
meg az egyes kerületek bizottságaiból, azok is egész nagy 
tökéjét képviselték a jó reménységnek. 

Az egyetemes énekügyi bizottság — a mint tagjai-
tól méltán várható volt — azonnal teljes komolysággal 
és hivatottsággal fogott a reá váró feladat megoldásához. 
Elsőbben is szerbe-számba vette az énekeskönyv reformja 
végett az egyesek és testületek részéről végzetteket, az 
innen-onnan felmerült óhajtásokat s az 1881-ben Kolozs-
várott készített bizottsági munkálatra s a tiszáninneni 
egyházkerület énekügyi bizottságának véleményére támasz-
kodva, megállapította az énekeskönyv reformját irányzó 
vezérelveket s egyúttal szervezett két, szűkebbkörű bizott-
ságot is, az egyiket azért, hogy a már eddig gyűlt anyag 
felett mondjon ítéletet (Tagjai: Fejes István. Lévay József, Ba-
dácsy György); a másikat azért, hogy a beküldendő müvek fe-
lett mondjon döntő véleményt (Tagjai: Fejes István, Id. Kiss 
Áron, Baksay Sándor, Szász Károly, Szász Béla, Lévay 
József és Badácsy György). 

Mikor aztán a papiroson mindent jól elvégeztek, 
eloszlott az öt kerületbe, szétvivén az örömhírt, hogy a 
»leányzó nem halt meg, csak aludotU. 

És az énekeskönyv reformja terén egymást érték a 
bizonyságok, a megholt, de feltámadott úgy életjelei. Füze-
tek jelentek meg »Előmunkálatok a magyarországi ref. 
egyház megújítandó Énekeskönyvéhez« cím alatt. 

1890-ben már volt két füzet javított s részben új 
énekünk, 189f-ben pedig gyorsan követte egymást a III., 
IV. es V. füzet s mindeniket az énekügyért lelkesülő 
egyének bírálata. 

Kik irták és módosítgatfák az I—V. füzetbeli éne-
keket, s mit tett a két- és három tagú bizottság e füze-
tek létrejötte körül s általában müvelt-e valami jelentő-
sebb dolgot az elnökség mellett ? — ezekről nem tudunk 
hivatalosan semmit. Azt azonban tudjuk, hogy mennél 
inkább szaporodott a javított énekek száma: annál inkább 
elfogta a legjobbakat és a legbuzgóbbakat az aggodalom 
s erőt vett rajtok az a nézet, hogy énekeskönyvünk re-
formjára az idő teljessége még nem érkezett el. 

Nemcsak a vénebbek kezdték sajnálni a Szenczi-
Molnár-féle Dávid-zsoltárokat, de az ifjabbak is keveselték 
a módosított zsoltárokban jelentkező ihletet, áhítatot, és 
inkább kívántak tovább élni a jo öreg Énekeskönyvvel, 
mint elégedetlenül hozzászegődni az újítotthoz, a mely 
nem bírja a lelket megtölteni azzal az édes érzéssel, a 
melylyel »az örök élet, már e földön az enyém lett«. 

A kevésbbé elfogultnak vagy a reformoktól kevésbé 

felőnek azonban be kellett vallani az enekügyi munkála-
tok újabb és újabb füzeteiről, hogy azokban mégis csak 
akad egy-egy nagyobb figyelmet igénylő, átdolgozás, egy-
egy Isten szerint való zsoltár; sőt akadtak kritikusok, a 
kik az Előmunkálatok V. lüzetét jóval fölebb becsültek 
a többinél s különösen ebben némi biztosítékot találtak 
a további jó reményű haladásra is. 

Aztán csendesség következett. Évekig tartó nagy 
hallgatás. Az egyetemes ének ügyi bizottság elnöke jelen-
tette ugyan az V. füzethez csatolt »Tájékoztatás* című 
soraival, hogy ő is pihenőt kiván tartani, »egy kis pi-
henőt, és addig, míg az egyetemes énekügyi bizottságot 
egybe nem hívhatja — mondja ő — nem szándékozik 
újabb füzetet kibocsátani*; de ő sem hitte bizonyára, 
hogy a bejelentett pihenő 8 teljes évig fog tartani, pe-
dig addig tartott és e 8 év alatt — legalább a mint 
mi tudjuk — az éneküügyi bizottság sem hivatott 
össze s részben már meg is fogyott, kidőlvén belőle né-
hány kiváló tag, a kiknek szellemi ereje és befolyása 
sokat lendíthetett volna énekügyünk zátonyos sorsán. 

De a késlekedésnél — a melynek tiszteletreméltó 
okai különben ismeretesek — és a jelzett veszteségeknel, 
a miket alig lehet eléggé sajnálni, — nagyobb baj volt 
az, hogy az V. füzet megjelenése után megcsappant az 
érdeklődés az egész tervezett reform iránt s a közvéle-
mény nem nyugtalankodott ügy, mintha a reform szüksé-
gét bensőképen érezte volna. Itt-ott megcsendült néha-
néha egy-egy sóvárgó hang, egy-egy visszapillantó, az 
évek eredményeit összegező cikkben, a szerkesztők meg-
megujuló zengeményeihen s azt is elnyelte az érdektelen-
ség szürke levegőjű pusztasága. Belefáradtak-e a Kálmán 
Farkasok, a Lénárdok a Mátrahegyiek, vagy más meggyő-
ződésre jutottak-e az évek folyamán: — a sürgetés, a nó-
gatás, a sok jóakaratú javasolás, tanácsolás, aggatolózás 
. . . mind abba marad t ; csak Begedy Lajos nem tágított 
a maga átdolgozott zsoltáraival, de a me'yek nem bírtak 
bejutni a közvélemény rokonszenvébe, annál kevésbé a 
hivatalos kőfalon át a mi istentiszteletünkbe avagy csak 
iskoláinkba is. No meg liácz Kálmán, a licentiátus, adta 
számottevő jelét az énekúgy iránt való szeretetének »Prot. 
Szemle« mult évi 4—6. füzeteiben. 

A közvéleményt — úgy latszik a jelekből — lekö-
tötte az egyházpolitikai reform s az ez által okozott vál-
tozások között való hanyatlásnak s az iránytű kere-
sése a hullámok közül való szerencsés kiszabadulás végett. 
A kongrua is inkább érdekelte lelkészeink legnagyobb ré-
szét, mint akármely belső reform, tehát mint az énekes-
könyv javításának lassú haladása s magok a belmisszió 
legbuzgóbb bajnokai sem éreztek főfájást a miatt, hogy 
egyházépítő munkájokhoz nem használhatnak fel egy a mai 
ízlést könnyebben és biztosabban kielégítő reformált éne-
kes könyvet. 

Az érdeklődésnek ilyen megapadása vagy épen fagy-
pontra sülyedése közben jelent meg az Előmunkálatok 
VI füzete az eddigi füzeteknél jóval nagyobb terjedelem 



ben (96 lap) az egyetemes énekügyi bizottság elnökének 
neve alatt s annak tájékoztató epilógusával* 

Átnézték-e a VI. füzet darabjait a hetes bizottság 
élő tagjai, a kiknek ez kötelességük lett volna, arról nem 
nyújt felvilágosítást az elnöki tájékoztató ; a sorok közül 
kihallatszó panasz-hangokból azt kell azonban következ-
tetnünk, hogy nem és hogy az énekügy nemes fáradal-
maiból a legnagyobb rész magára az énekügyi bizottság 
elnökére maradt, ki — mint a Tájékoztatója igazolja — 
nem minden keserűség nélkül gondol azokra, a kiknek 
Isten tudni engedte a Dávid lantjának pengetését, de 
hallgatnak, mint a »száraz ágon ülő, csüggedt madarak«. 

Az énekügy fontossága, s az énekügyi bizottság 
elnökének személye s odaadó munkássága egyaránt meg-
követelik, hogy az Előmunkálatok VI. füzete iránt az 
érdeklődés a lehetőségig teljes legyen s az ar ra hivatottak 
mind a Tájékoztatóban közölt igazán megszívlelni való 
elvi nyilatkozatokat, mind a közlött zsoltárokat és dicsé-
reteket illő méltatásban részesítsék — ama felelősség 
terhe alatt, a melylyel a saját egyházunk nagy érdekei 
iránt a belső ember szerint lekötve vagyunk. Mert az 
mégis megszégyenítő volna ev. ref egyházunkra, ha évti-
zedeken át tartó kísérletek után sem volna képes egy 
ilyen énekeskönyvet előállítani, a mely a haladó kor Ízlé-
sének megfelelően s isteni tiszteletünk fenséges hivatásá-
hoz mérten, minden jogos igényt kielégíthetne, ki legalább 
annyira, mint a maga idejében ez a mi mostani jó öreg 
énekeskönyvünk. 

Részünkről az Előmunkálatok VI. füzetének ismer-
tetését ezennel megkezdjük. 

Anonimus. 

N E K R O L O G , 

Kiss Gusztáv emlékezete. 
1324. jun. 2. — 1899. dec. 18. 

A hódmező-vásárhelyi ev. reform, főgimnáziumra 
1899. dec. 18-án szomorú nap viradt. Egykori, immár 
12-ik éve nyugalomba lépett tanára Kiss Gusztáv több 
mint öt heti emésztő szenvedés után bevégezte pálya-
futását. 1888. juniusával tért nyugalomba; azonban ha 
közvetetlenül nem munkálkodott is a tanintézetben, lelke 
folyton bensőleg össze volt azzal forradva. Egyfelől mint 
a főgimnáziumi igazgatótanács egyik igazán ügyszerető 
tagja éber gonddal kiserte az iskola életének minden 
mozzanatá t ; másfelöl benső összeköttetésben állott mind-
végig annak nem csak régibb, hanem legújabb tanári 
nemzedekévet is. Szivéből örvendett azok iskolája fejlő-
désének, de viszont, akár csak mintha őt is közvetlenül 
érdekelte volna, mélyen érezte annak netaláni kedvezőtlen 
fordulatát. Még betegsége utolsó napjaiban is érdelődésének 
egyik előkelő tárgya volt főgimnáziumunk minden ügye. 

* Lásd a »Protestáns Ejyh. és Isk. Lap* mult évi 51-dik 
számában. 

Csak természetes azért, hogy elhunyta nemcsak az iskolá-
nál és a szakemberek körében, hanem város szerte is, 
— hisz ennek értelmisége csaknem kizáróan az ő kezei 
alatt nyerte kiképeztetését, — osztatlan részvétet keltett. 

Nemes élete, minden egyszerűsége mellett is annyira 
egészen tanulságos, mint a mennyire emelő vonásokban 
is gazdag. 

Kiss Gusztáv 1824. junius 2-án született Rovetsin-
ben Morvaország brünni kerületében. Atyja Benjámin 
ottani lelkész és főesperes, — anyja Kun Krisztina, 
Kun Sámuel miszlaui lelkész és szintén főesperes leánya 
volt. Nagyszülői, — apai ágon szintén Benjámin — 
mind a két ágon azon lelkes ifjak sorából kerültek, a 
kik II. József türelmi rendelete következtében első lel-
készekül mentek ki Cseh- és Morvaországba ; és pedig 
a sepsii — Abauj-Tornamegye, — születésű apai nagy-
apa a sárospataki, a kecskeméti születésű anyai nagy-
szüle a debreceni kollégiumból. 

Gusztávunk elemi szakismereteit szülőfölde iskolájá -
ban morva nyelven nyerte. További képzését gondos 
atyja veszi kezébe, a ki egyebek közt a latin és német 
nyelvbe, — a melyet a boldogult teljesen is birt, — 
annyira beavatja, hogy midőn a 14 éves fiú Kecskeméten 
a hírneves tanférfiú Tatay András előtt fölveteli vizsgá-
latot állott, az őt a poétika klasszisba kívánta beirni ; 
azonban a fiú testvérbátyja Lajos gyömrői lelkész, később 
pestmegyei ev. ref. főesperes minthogy öcscse a magyar 
tannyelvet kellően nem értette, a második évi rhetori-
kába jegyeztette be. így végezte Kecskeméten 1838—39-ben 
a rhetorikai, a következő tanévben a poétikai osztályt. 
Kezdetben erősen küzd a magyar nyelvvel, de kitartása 
diadalmaskodik. Az 1840. őszén a bölcseleti tanfolyamra 
Nagy-Kőrösre megy át leginkább azért, mert Kecskemé-
ten önfentartása erős nehézségekbe ütközött. Új taninté-
zetében már nem kell többé magyar nyelvi nehézséggel 
bajlódnia, fokozódó sikerrel tanul Tanárai, köztük első 
sorban a mindig hálával emlegetett Vargha János — szere-
tettel méltányolják, folyton emelkedő ösztöndíjjal tüntetik 
ki, magán tanítványokkal szinte elhalmozzák, úgy, hogy 
napjában 3 — 4 helyen is tanít. De őt e teher fölemeli, 
boldognak érzi magát, hogy midőn szükségeit önszorgal-
mából födözi és jó szülői terhén is könnyíthet és így 
számos testvére neveltetését közvetve ő is munkálhat ja . 
Az 1843. őszén visszatér Kecskemétre másodéves .jogász-
nak. Itt Tomori Szabó Sándor tanára tünteti ki, a ki a 
legjobb nevelőséget szerezvén meg számára, fentartását 
itt saját munkájával biztosíthatta. Kitűnő tanulótársainak, 

— egyebek között Jókai Mórnak s Ács Zsigmondnak 
nemesítő hatása, másfelől a mind mozgalmasabbá váló 
idők politikai viszonyai őt is lelkesedésre ragadják. Szaba-
dabb óráiban behatóan foglalkozik nemzeti irodalmunk 
remekeivel. Ő és társai hévvel olvassák, sőt másolják az 
1843—44-iki országgyűlés kitűnő szónokainak gyújtó 
beszédeit Együtt érez, lelkesedik kora ifjúságával. Az 
1844—45-ik tanév jó sorsa a fővárosba vezeti, elfoglalja 
a kétéves, 300 írttal javadalmazott pesti rektóriát. 



Itt iskolájának felügyelője Hubai/ József kir. táblai 
tanáesbiró volt. E« meg rektorsága letelte előtt, 1847. év 
őszén oldalahoz jurátusul esküdtette fel benső kedveltjét. 
Még ez év őszén, mint honorátior, a követválasztásnál 
Kossuthra szavaz; Pestmegye pedig öt tarsával a nagy 
államférfi mellé kiíldi fel Pozsonyba országgyűlési jurá-
tusul. Követe mellett éjjel-nappal nagy szorgalommal dol-
gozik. de azért részt vesz nemcsak a pozsonyi mozgal-
makban, hanem jelen van a bécsi küldöttség izgalmas 
útjában is. Az országgyűlés berekesztése után visszatér 
az ország fővárosába. A pesti forrongások őt ís maguk-
kal sodorják. Felcsap honvédnek, s már május végén 
Ó-Recsére vonul le zászlóaljával. Itt hat nagyobb csatá-
ban jól forgatván magát, őrnagya tudtára adja, hogy 
hadnagygyá neveztetett ki, mint ilyet átteszik Yácra a 
49-ik zászlóaljhoz. Vacról Komárom környékére rendelik, 
de zászlóalja innen Windischgrdtz hadai elől Pestre 
vonúl, a hol a magyar kormánynak az engedelmességet 
megtagadó 600 tüzért az Újépületben egy éjjeli meglepe-
tésben lefegyverzik s majd Szolnokra kisérik. Ezután 
Asbóth L'ijos ezredes hadosztályában harcol és a kőbá-
nyai csaták után főhadnagygyá léptetik elő. Ott küzd 
Ruda ostromában; majd gr. Eszterházy Pál hadtestében 
jelen van az aug. 3-iki dicsőséges ütközetben; századosi 
rangot nyer, mígnem okt. 3-án a komáromi kapituláció 
után megszabadúlva, Pestre megy ; innen az osztrák tisz-
tet egy kis fogással félre vezetve, testvéréhez Gyömrőre 
vonul. 

Ama a gyásznapok marcangoló bizonytalansága kö-
zött munka után vágyódó lelke elsőbben nevelőségre viszi. 
R Podmaniczky Andor, Géza nevű fia mellé Aszódra 
megy nevelőül. Rár a nagy műveltségű főúri család vala-
mennyi tagja igaz melegséggel ragaszkodik hozzá, a leg-
szívesebb marasztás ellenére, töprengő lelke szélesebb 
térre vágyakozva, aszódi visszavonultságából Pestre távo-
zik. a Dapsy Sámuel gombai földbirtokos gyermekei mel-
lett vállalva nevelőséget. Itt nem kevésbbé méltányolják, 
de a pesti tágabbkörű társaság legnagyobb áldása rá 
nézve mégis csak az lőn, hogy lelke visszanyerte nyu-
galmát és rugékonyságát. Kitartó önképzésre adja magát 
és végleges munkakör után sóvárog. Es mivel az akkori 
mostoha viszonyok között szíve vágya: a jogi pálya zárva 
állott előtte, a tanítás munkája csakhamar édes teherré 
lőn rá nézve. 

Úgy találta, hogy az országos vigasztalan helyzet-
ben a nevelés terén tehet letiport nemzetének és hazájá-
nak legüdvösebb szolgálatot; tanárrá vágyott lenni. Óhaj-
tása csakhamar testet ölt; 1851. őszén előbb Halas, majd 
1852. őszén hódmező-vásárhelyi egyházunk választja 
meg gimnáziuma tanáraul. Szerencsésen megtalálta ren-
deltetésének leghivatottabb út já t ; ez állás vágott össze 
legjobban hajlamaival és honszerető lelkének irányával. 
Elt is hivatásának példás odaadással. Boldog házasságá-
nak csendje, — a melyre vagyóczi Nagy Emmával 1854 
húsvétjében lép, a melyet azonban a könyörtelen halál 
1863. dec. 10-én megsemmisít — csak termékenyítőleg 

hatott hivatalos működésére. Rendületlen kötelességérzete, 
mint mindenben, volt irányadója itt is. A lankadatlan ön-
képzés mellett osztatlanul tanintézetének szentelte teljes 
erejet és idejét. Ritka tanár olvasott annyit, mint ő nem-
csak szaktargvaiban, hanem az egyetemes ismeret meze-
jén is. Tanított is, a mint a szükség parancsolta, — a 
görög kivételével, — valamennyi gimnáziumi tantárgyat 
és valamennyinél egész ember volt h ivatásának; félem-
ber nem volt semmiben és nem tudott lenni soha. Tanári 
diplomája szívébe volt írva. Nem csekély mértékben sze-
rette a természet tudományokat; de legelső sorban mégis 
a történelem kimagasló alakjai és eseményei, a kitűnő 
férfiak tettei érdekelték; mert e téren és ezek által tudott 
és szeretett tanítványai fogékony lelkületére hatni. Mert 
szerinte, az igazi tanárnak nem a hideg tanítás a tiszte, 
hanem a leendő emberben a hazafi nevelése lehet egyik 
főhivatása. Tanult maga, hogy másokat taníthasson ; és 
ezt annál inkább tehette, mert a közéleti szereplés becs-
vágya nem csiklandozta: a szó hatalma nem igen állott 
szolgálatában ; bár igen széles ismeret birtokosa, irodal-
milag sem igen munkálkodott. A csendes, zajtalan mun-
kát lefoglalta magának, a beszéd zaját hagyta másoknak. 
Ki mondaná, hogy nem a jobb részt választotta ? 

Szemei előtt és buzgó közreműködésével folyt le a 
hódmező-vásárhelyi gimnázium átalakulása. Látta ennek 
algimnáziummá lett eltörpülését, viszont munkás tényező volt 
főgimnáziummá való fejlődésében és megizmosodásában. 
És ha e fejlődésben van érték : az ő serény tevékeny-
kedésének nem utolsó része van abban. Első helyre soha-
sem tör t ; bár örömest bízták volna reá, — viselte is 
két évig — az igazgatóságot, annak aprólékos teendői 
és zaklató munkái nem voltak kedve szerint. Ekként mun-
kálkodik 36 éven át elöljáróinak és tiszttársainak, a tár-
sadalomnak és sok ezer tanítványának soha nem csök-
kenő szeretetében és tiszteletében öregedve, mígnem az 
1887—88-adik tanév végén nyugalomba lép. Hálás tanít-
ványai emléke megörökítésére 500 frtos ösztöndíjat ala-
pítanak ; szép megnyilatkozása a tanítványi hálának két-
ségenkivül, de a Kiss Gusztáv áldott emlékezete mégis 
nem pusztán ez összegben, hanem maradandó érdemű 
munkásságában fog élni és fenmaradni. 

Élete nyugalomba való lépése után az előzőnek foly-
tatása volt. Egy kis kertészkedés, szeretett rokonainak 
időnkénti látogatása, egy-egy kisebb szórakozó utazása 
mellett, itthon szűkebbkörü barátaival való érintkezés és 
mindenek felett szakadatlan olvasmányai képezték foglal-
kozását. Egy-egy kiváló tudós munka sohasem hiányzott 
asztaláról, el sem végezte, már a másik várt sorra ; de főleg 
szinte az utolsó időkig éber gonddal kisérte az országos 
politikát. Szíve szerint örvendett haladásunknak, komor 
indulattal szemlélte, ha ügyeink szerinte sötétebb fordula-
tot vettek. Közönyös itt sem tudott lenni; érzett és ítélt 
a pártember szivével és eszével. 

És ez így ment 1899. dec. 18-ika reggelig, a mikor 
halála megváltotta kinos szevendésétől. Benne egy való-
ban nemes élet fáklyája aludott ki. Bizalma, szeretete 



nem voit a közélel piacára kiharcolt árúcikk a kapzsi 
kufárok s zámára ; csak kevés választottakra pazarolta, 
de a kikre annak melegét kiárasztá, bírta, míg arra 
méltó volt, teljes egészében, számíthatott rá biztosan. A 
kit rokonszenvével megtisztelt, az önérzetes dicsekvéssel 
is fogadhatta, mert ö magához következetesen, csak a 
jókat szere t te ; minden erkölcstelen, igaztalan dologtól, 
jött legyen az hatalmastól, vagy magasrangútól, hideg-
séggel, ha nem undorral fordult el. Valamint ő nemes 
egyszerűségében magának senki kegyét nem hajszolta: 
épen úgy jóindulatának és bizalmának osztályosává csak 
az érdemeseket méltatta, de e kevesek előtt aztán szíve 
megnyílott, mint a virág kelyhe a nap melegének. Nem 
szóval, de tettel együtt érzett az alacsony sorsú szegény 
embertársaival is. Másként is egyenes, minden izében 
szilárd, férfias jellem, a kinek finom erkölcsi érzülete ha 
másban nem túrte a foltot, föltétlenül kényes volt magá-
val szemben is. 

Nyugodjék békében a nemes elköltözött. Az áldás 
es béke angyala virasszon álmai föiött! 

Futó Mihály. 

IRODALOM. 
** Keresztyén imádságos könyv. Az evangélium 

népe számára régi jeles szerzők müveiből szerkesztette 
Kovács Sándor pozsonyi theol. tanár, Balassa-Gyarmat, 
1899. a FL-gyarmati könyvnyomda részvénytársaság kiadása 
és nyomása, 176 lap, ára finom kemény kötésben 1 korona, 
angol vászonkötésben, miniszter papíron, aranymetszet-
tel 3 korona. — Ezt a magán használatra szánt imád-
ságos könyvet 17. és 18-ik századbeli régi jeles szerzők 
müveiből állította össze a szerkesztő. Az egykor álta-
lánosan kedvelt Arany Lánc (Lőcse, 1696.), Paradicsom-
kert (Kolozsvár, 1698.), Engesztelő áldozat (Halle, 1709) , 
Siázlevelü llózsa (1729.), Magyar Lelki Ora (Witten-
berg 1731—32.) és Arany Csésze (Győr, 1779.) cimü ima-
könyvek legszebb darabjait, legjava imádságait gyűjtötte 
össze a szerkesztő. A régiek mellett azonban vannak benne 
új imádságok is. — Átolvasván az imádságokat, mindenek 
előtt a mély és erőteljes kegyesség tűnik föl bennök. Az 
üldözések erős hitű, edzett lelkű keresztyénsége szólal meg 
ezekben az imádságokban. A töredelein és bűnbánat , a 
váltság és megszentelődés, a kiengesztelődés és lelki béke 
oly erőteljes, oly mélységesen, oly áhítatosan nyilatkozik 
meg bennök, hogy lehetetlen épülés nélkül és termékenyü-
lés nélkül olvasni őket. Ép, hatalmas, tűrni és remélni 
tudó hit és kegyesség buzog ez imádságokban. Másik 
szép vonása ez imádságoknak az egyszerű, keresetlen, 
igazi kenetes, bibliás zamatú nyelvezet. Nem órái, nem 
deklamál, nem frázisokkal tetszeleg itt a lélek, hanem 
bizalmas hitközsségben közvetetlenül társalog az Istennel. 
Mennyit simított, mennyit modernizált szerkesztőjük ez 
imádságok régi nyelvezetén, azt nem tudjuk megítélni; 
mert nincs alkalmunk az átírt szöveget az eredeti régi-

vel összehasonlítani. De azt az egész munkán latjuk 
hogy az ódon zamatot, a régi kenetet, az ősi erőt, a kegyes-
ségnek pótolhatlan bibliai hímporát nem törülte le róluk 
a szerkesztő. S ezt nagyon helyesen tette. Az is dicsére-
tére válik szerzőnek, hogy gondos átírásával a különböző 
darabok elütő stílusát oly szépen eltüntette, hogy az ima-
könyv teljes egyöntetűséget nyert. Különben a gyűjte-
ményben új imádságok is vannak, de ezek is annyira 
hozzá simultak régi társaikhoz, hogy modern származá-
sukat nem igen lehet fölismerni. Többnyire újak a gyűj-
temény versei és énekei, melyeknek Torkos László, Győry 
Vilmos, Payr Sándor szerzői. Vannak köztük szépek, hangu-
latosak is; de egészben véve nem oly erőteljesek, mint 
a prózában irt imák. Az imádságok, bár többny i re luthe-
ránus szerzőktől valók, mégis annyira evangéliumi szelle-
műek, hogy a felekezeti színezet alig ismerhető föl rajtok. 
Az imádságos könyv hat részre oszlik s a következő 
címeket viseli: I. Reggeltől estvéig. II. Ünnepi imádságok. 
III. A töredelem órái. IV. A bölcsőtől a sírig. V. Az élet 
változásai. VI. Betegágy. Ebben a keretben nagyon válto-
zatos a könyv tartalma, melynek összeállítása és kiadása 
valóban szerencsés gondolat; mert teljességgel nem válik 
há t rányunkra , ha erősebb hitű elődeinktől tanulunk imád-
kozni. A könyvnek a kiállítása csinos, nyomása szép, 
ára rendkívül olcsó. Mind tartalmi, mind alaki előnyeiért 
nagy kelendőségre számíthat. Terjesztésre melegen ajánl-
juk lelkész-társainknak. Megrendelhető Balassa-Gyarmaton 
a kiadónál. (P.) 

** K e r e s z t y é n v a l l á s t a n . Középiskolák felső osz-
tályai, tanító- és tanítónő-képezdék s hasonrangú iskolák 
számára írta Nagy Károly ev. ref. theológiai tanár. 1. rész. 
A keresztyénség előkészítése, fellépése és első alakulása 
a bibliai írások alapján. Kolozsvár, 1899. Gombos Ferenc 
nyomása, 100 lap, ára fűzve 2 korona. — A kézalatti 
tankönyv vallástanítási reformkísérletnek nevezhető, mely 
midőn a jelenlegi vallástanítási tantervet teljesen elhibá-
zottnak nyilvánítja (csak az a különös, hogy ezt a lesujtó 
ítéletet a növendékeknek szánt tankönyv Előszavában 
mondja ki és indokolja), ugyanakkor a mostanitól egé-
szen eltérő tantervet javasol s ahhoz az első tankönyvet 
meg is szerkeszti A jelenlegi középiskolai tantervet azért 
tart ja elhibázottnak, mert az a biblia ismertetését a két 
első osztályban, a keresztyénség hit és erkölcstanát pedig 
a 3. és 4. osztályban már befejezi s azután csak felüle-
tes egyháztörténettel, száraz szimbolikával és értéktelen 
vallástörténettel traktálja az ifjúságot. Az új tanterv 
pedig, melyet szerző javasol, a középiskolák felső osztá-
lyaiban először a bibliai keresztyénséggel, azután a ke-
resztyén egyház történeti fejlődésével s végül a keresz-
tyén hit- és erkölcstan rendszerével ismerteti meg az 
ifjúságot. Ennek az új tantervnek I-ső részéhez készítette 
szerző a fent címzett kézikönyvet, mely egy másfél ívnyi 
»Bevezetés* után a keresztyénség előkészítéséről, föllépé-
séről és első alakulásáról tanít, tehát a középiskolai tan-
anyag biblia-tudományi részével foglalkozik. A bevezetés 
(1—9. §.) valóságos vallásbölcseleti előtan, mely a val-



lástudomány fogalmát és feladatat, a vallás eredetét és 
lényegét, a kijelentést és a hitet, a vallás fejlődését és 
fokozatait, továbbá a polydaemonisticus természetvallá-
sokat, a polytheisticus kulturvallásokat, a henotheisticus 
nemzeti és törvény-vallásokat, s végül a monotheisticus 
világvallásokat (iszlám, buddhizmus (?) és keresztyénség) 
ismerteti. Sietünk megjegyezni, hogy a Bevezetés túltö-
mött, nagyon elvont és oly nehézkes, hogy 5-dik vagy 
6-ik osztályú tanuló nehezen birkózik meg vele. A tulajdon-
képeni tárgyalás (34—98. lap) a zsidó vallás ószövetségi tör-
ténetét ismerteti, még pedig a következő hat korszakon át, 
ú. m. I. Mózes előtti korszak; II. Mózes és Józsué ko ra ; 
III. A bírák kora; IV. A királyok kora; V. A babiloni fogság 
kora; VI. A fogság utáni kor ; s végül a függelékben az 
ószövetségi kánon keletkezéséről és az ószövetségi apo-
krifusról szól. A tárgyalás a modern bibliai kritika Well-
hausen-féle csapásán baiad, mely nagyobb súlyt fektet 
a theol. kritikára, mint a hitbeli építésre; mely a fejet 
megtömi egy csomó kritikai ismerettel, de a lélek vallásos 
erejét kevéssé gyarapítja. S mi ezt csak sajnálattal kon-
statáljuk, mert Nagy Karoly kellő theolögiai tudással, a 
jó pedagógus közlési ügyességével és irói rutinnal b í r , 
mennyivel többet érne a .Keresztyén Vallástan«-a, ha 
megfelelő vallasi erőt is tudott volna beie vinni! Ám így 
a méltán kifogásolt theologiai erőtelenségek és felszínes-
ségek helyéhe csak másik theologiai erőtlenséget ültet, s 
az igért s bizony felette szükséges építő hatást és mé-
lyebb tartalmat — legalább ezzel a könyvével — neki 
sem sikerült a középiskolai vallástanításba bevinni. A 
tankönyvnek tudományos értékéről most még bajos íté-
letet mondanunk, mert ez az I-ső rész sincs befejezve, 
de úgy nagyjából mégis meg van az az impressziónk, 
hogy az ilyen kritikai szellemű tankönyvekben a sok 
theolögiai szószban elvész a hit magja. Mi nekünk a 
tudományból is, meg az életből is az a tapasztalatunk, 
hogy hit csak hitből keletkezik és növekedik, erőteljes 
keresztyén hitből. A vallásbölcseleti vallás-kivonatok a hit 
erősítésében csak annyit érnek, mint a mesterséges hús-
kivonatok a testi tápszerek között. Azért habár teljesen 
helyeseljük a vallástanítás intenzivebbé tételére való tö-
rekvését, de egyben határozottan követeljük, hogy a vallás-
tanítási reform ne távolabb vezessen az evangéliumi keresz-
tyénségtöl, hanem közelebb vigyen ahhoz, a ki a világ 
világossága, az út, igazság és élet. — A könyv a kiadó-
nál Kolozsvártt rendelhető meg, (F.) 

** Tizenkét cikk az unitárizmusról cím alatt 
Boros György kolozsvári unitárius theol. tanár szerkesz-
tésében és a Dávid Ferenc egylet kiadásában egy 82 lap-
nyi füzet jelent meg Kolozsvárott. A cikkek külön lenyomat 
az ^Unitárius Közlöny«-ből, melybe a szerkesztő fel-
kérésére az unitáriusok nevesebb irói írták ezeket a 
dolgozatokat. Tájékoztató és irányzó cikkek, melyeknek 
az a céljuk, hogy az unitárius meg a másvallású olvasót 
tájékoztassák az unitárizmus mivolta, egyházi és kul-
turális missziója s a többi vallasokhoz való viszonya 
felől. A dolgozatok címe és szerzői a következők: Az 

unitárius vallás törvényesítése, Fcrencz Józseftől. Az 
Isten eszméje unitárius fölfogás szerint. Boros Györgytől. 
A mi Jézusunk, Boros Györgytől. Jézus evangéliuma, 
Csegezi Lászlótól. Egyházunk mozgató erői, Kelemen 
Alberttől. Az unitárius egyház viszonya a többi protes-
táns felekezethez, Kanyaró Ferenctől. Az unitárizmus 
theologiai irányzata, Boros Györgytől. Az unitárius vallás 
tanításának hatása a jellemre, dr. Bedö Alberttől. Az 
unitárizmus a nevelés és közoktatás szolgálatában, Kövdry 
Lászlótól. Az unitárizmus hatása Magyarországon, tirmösi 
Kálmántól. Az unitárizmus hazánkban és a külföldön, 
Gdlffi Lőrinctől. Eszményünk, Simó Jánostól. — A cik-
kek melegséggel, sőt némi felekezeti irányzatossággal 
vannak irva, a mi pl. a Kanyaró F. dolgozatában egész 
addig van élesítve, hogy még a bibliai keresztyénség ellen 
is polemizál. Ez a túlzó racionalizmus azonban legfőlebb 
magában az unitárizmusban tehet kárt, mert régi tapasz-
talat, hogy a ker. vallás annál erőtlenebb, minél messzibbre 
távolodik az evangéliumtól ; az evangéliumból kivetkőzölt 
vallás pedig már csak értektelen racionalizmus. A füzet, 
melynek ára 30 kr., megrendelhető a szerkesztőnél Kolozs-
várt. (F.) 

E G Y H Á Z . 

• I s t e n i t i s z t e l e t Trencsénben . Trencsén város és 
megye ev. ref. vall. s szétszórtságban élő hívei decem-
ber 24-én tartották meg a vármegyeháza dísztermében 
az első reform, magyar istenitiszteletet. Az istenitiszfelet 
1

4 1 1 órakor kezdődött, hova — a ki csak betegség vagy 
más közbejött dolgai miatt el nem jöhetett — mindenki 
lelki örömmel sietett. Mintegy 40 ref. lélek volt jelen s 
ezek az úrvacsorában mind részesültek. Jól esett lelkünk-
nek olt láthatni testvér kollegánkat Krizsán Mihály ev. 
ág. lelkészt is. A polgári iskola igazgatója által átengedett 
fisharmonium hangjai mellett megzendült az ének: s a 
buzgóság szárnyain emelkedett Istenhez. »Szent Isten noha 
neked«. stb. majd a 49. dicséret. A második vers után 
Sedivy L. lépett az emelvényre, s elmondotta Ézs. 60. r. 
1—4 versei alapján keszített missziói beszédét és igazán 
szép imájá t ; nem igen maradt szem, mely szárazon 
maradt volna. — Igen szépen fejtegette a vallásosságot 
s hazafiságot, e két iker testvért. Ezután Dömény Zoltán 
kir. orsz. fegyházi lelkész monda el ez alkalomra írott 
úrvacsorai beszédét. Majd Sedivy egy kis leánykát vett 
be a szent keresztség által a hívők tá rsaságába : ezután 
elénekeltük kimenőre a 4-9- dics. 4. versét. Istenitisztelet 
után rövid egyházi értekezletet tartottunk, hol a jelen-
levők kimondották, hogy leányegyházzá alakulnak, és 
megválasztatott főgondnoknak Kovács József fegyházi 
igazgató. Presbitereknek: Folyik Imre törvényszéki bíró. 
Héderváry Deli István honvéd százados, Éhnyi L. felsőbb 
polgári leányiskolái tanár, Szűcs Lajos telekkönyvvezető, 
Ralogh Lajos m. kir. kosárfonóintézeti tanár Bellusról: 
— s évi járulekot is ajánlottak fel a leány egy ház hívei. 



Offertorium is gyűlt 20 írt 04 kr. Megjegyzem még. hogy 
az úrvacsorai kenyeret és bort Pólyik Imre úr ad ta : s 
elhatároztatott, hogy minden nagy ünnepen istenitisztele-
tet tartunk. Valószínűleg a jövő karácsonykor már Ruttkán 
vagy Zsolnán is megfog alakulni egy felvidéki kis egyház. 

E G Y E S Ü L E T . 
Meghívó a j a n u á r 8—13-ig m i n d e n n a p este 7 óra-

kor a ref. gymnasium dísztermében (Lónyay-utcza 4c. sz.. 
II. emelet) ta r tandó összejövetelekre. 1. Hétfőn, j a n u á r 
8-án, este 7 órakor ének és ima után Gergely Antal lel-
kész és Szabó Aladár tanár t a r t anak beszédeket e tár-
gyakról : Bánjuk meg bűneinket és ad junk hálát az 
elvett jókér t . Dán. IX. 1 — 1 0 ; CVIII. Zsolt 2. 2. Kedd, 
január 9-én este 7-kor. T á r g y a k : Az egyház legyen 
a Krisztushoz h ű ! Az egyházfegyelem szükséges. Jelen. 
3, 1—6; I. Kor. 6, 10. Beszédeket t a r t anak : Szilassy 
Aladár közigazgatási biró, Mákay Lajos tlicol. senior. 
3. Szerdán, j a n u á r 10-én este 7-kor. T á r g y a k : Erősítsük 
nemzetünket bibliák és evangéliumi iratok által ! Ter 
jeszszünk evangéliumi lapokat : CXIX. Zsolt, 162 v. 
II. Tim. 1, 24—25. Beszédeket t a r t anak : Szöts Farkas 
theol. igazgató és Fleiseher Gyula joghal lgató. 4. Csü-
törtök j a n u á r 11-én este 7-kor. T á r g y a k : A családban 
legyen házi áhítat. Az iskolákat hassa át az evangé-
lium ereje ! Kol. 3, 16, 17; I. Ján. 2. 14. Beszédeket 
t a r t anak : Gergely Antal lelkész és Molnár Sándor ref. 
gymn. igazgató. 5. Péntek, január 12-én este 7-kor. 
T á r g y a k : Az if júsági és nőegyletek s a mértékletességi 
egyletek legyenek eszközök a le lkeknek a Krisztushoz 
való vezetésére ! Ján . 15, 5 ; Lukács 10, 33. Beszédeket 
t a r t a n a k : Csűrös István, püspöki t i tkár és Kovács László 
hivatalnok. 6. Szombat, j a n u á r 13-án este 7-kor. Tá r -
g y a k : Jöjjön el az Ur országa zsidókhoz, pogányokhoz 
s azokhoz is, a kik a keresztyén nevet méltatlanul vise-
lik ! Ézsaiás 62, 1—2; Máté 28. 16—20. Forgács Gy. 
és H a m a r J. — Lelkesítsen bennünket az a tudat , hogy 
a megjelölt napokon az egész világon mindenfelé 
e tá rgyakró l elmélkednek az evangéliumi keresz-
tijének. Gyűj tsünk mindjár t az év elején erőt s ké r jük 
az Istent gazdag áldásokért . Majd akkor boldogabbak 
leszünk, mint eddig voltunk. A „Lorántffy Zsuzsánna-
egylet" s az i f j . egylet választmánya. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Új év i gyűj tés . A Lorántfy Zsuzsánna-egylet tag-

jai az új év alkalmával az összes budapesti ref. templo-
mokban és imatermekben gyűjtést rendeztek egyleti cél-
jaikra. A gyűjtés eredménye közel 570 korona. A gyűj-
tésben részt vettek : Hegedűs Sándor né, Dániel Ernöné 
báróné, Csilci Kálmánná, Szilassy Aladár né, Vargha 
(íy aláné, Mislcolcei Imréné, Dessewffy Emma, Maszák 
Viola és Leona, Bálint Sándorné, Haypál Benőné, Török 

József né, Nagu Ferencné, Nagy Margit, Bontovics Már-
tonné, Bontovics Ilonka és Németh Istvánná úrnők. Az 
egyesület jan. 12-én d. e. 11 órakor választmányi gyűlést 
tart, melyre a választmány tagjait ez úton is meghívja 
az Elnökség. 

* N é p m o z g a l m i a d a t o k a budapesti ev. ref. egyház-
ban 1899-ik évről. Született : 1823 gyermek. Belépett: 53 
más vallású. Meghalt: 955 egyén. Házaspárok: 595-en 
áldatták meg frigyüket. Konfirmált : 335 gyermek. Kilé-
pett 84 egyén. A kilépések nagy contingensét, még mindig 
azok képezik, kik a régi törvény alatt házassági kötelé-
kük könnyebb felbonthatása kedveért léptek egyházunkba 
s most visszatérnek. Kár hogy a házassági reverzálisokról 
nem számol el a statisztika, mert ez csakugyan komoly 
vereség, a mit ezeknél szenvedtünk. 

* J ó t é k o n y s á g . Néhai (r/'óY.sc/ienmrének, a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár tavaly elhunyt vezér-
igazgatójának emlékére örökösei : özvegy Grötschel Imréné 
és leánya, özvegy Szontágh Árpádné a Központi Takarék-
pénztár tisztviselőinek nyugdíjalapjára 20,000 koronát, a 
a révkomáromi városi kórháznak 2000 koronát, a buda-
pesti protestáns árvaháznak 400 koronát, a budapesti 
magyar evangélikus egyháznak 1000 koronát, a Ste-
fánia-gyermekkórháznak 400 koronát, a Gyermekbarát-
egyesületnek 400 koronát, a Szünidei gyermek-telepnek 
400 koronát, az Országos Gyermekvédő-Egyesületnek 
1000 koronát, a Bethesda-kórbáznak 400 koronát, a Sze-
gény tüdővészesek szanatór iumának 600 koronát, a Fehér 
Kereszt-egyesületnek pedig 1000 koronát adományoztak. 

* K e t t ő s t a n á r i ü n n e p é l y . Kettős ünnepélye volt 
a nyíregyházi ág. h. ev. főgimnáziumnak mult év decem-
ber hó 19-én Chotvács Ágost tanár nyugalomba vonulása 
és Leffler Sámuel negyedszázados tanári munkásságának 
jubileuma alkalmából. Chotvács Ágosttól a lakásán búcsú-
zott el a tanári kar , élén Martinyi József igazgatóval 
és díszes emlekalbuminal lepte meg nyugalomba vonult 
kartársát. Leffler Sámuelt a főgimnáziumi dísztermében 
ünnepelték, mely alkalommal a fentartó ág. h. ev. egyház 
nevében Májerszlcy Béla vár. főjegyző és egyházi felügyelő, 
a főgimnázium kormányzó tanácsa nevében Bencs László 
polgármester, h. felügyelő, a tanári kar részéről Martinyi 
.József igazgató, az ev. tanítói kar képviseletében Pasár 
István iskolai igazgató, a tanítványok nevében egy abi-
turiens üdvözölte a jubilánst, ki valamennyi üdvözlő be-
szédre meghatottan válaszolt, de különösen megindította 
hallgatóságát ama szavaival, a melyekben a tanári kar 
részéről felajánlott emlékalbumot köszönte meg. Az ünne-
pelyt a főgimnázium daloskörének éneke nyitotta meg és 
zárta be. Majd a tetszelgők egyenként is kifejezték köszöne-
tüket és hálájukat a jubiláns iránt. Az ünnepségnek előbb 
Leffler Sámuel lakásán volt folytatása, hol a városi tiszti-
kar is üdvözölte a köztiszteletnek örvendő házigazdát, 
majd a Korona-szálló dísztermében gyűltek össze ban-
kelre a tanügybarátok — mintegy hetvenen — a társa-
dalom minden rétegéből, kik között Br. Feilitsch Bert-
hold, Szabolcsvármegye főispánja is megjelent hivatali 
elődjével: Kállay András volt főispánnal együtt. (K. T.K.) 

* A »Debr. Prot . L a p ' . Közölvén a budapesti 
Ref. ifj. egylet felhívását az imahétre vonatkozólag, azt 
azzal a megjegyzéssel teszi, hogy jó dolog, de a textus 
és tárgy választást, hagyjuk a lelkészekre. Erre tisztelettel 



megjegyzi az Ifj. egylet, hogy nem szándékozott senkinek 
a szabadságát sérteni. Thémát és textust csak ajánlt, 
szabadságában állván kinek-kinek nem csak az ott fel-
sorolt textusok között választani. Thémát pedig azért 
ajánlottunk és épen azokat, azért ajánlottuk, mert az 
egész föld ev. keresztyénsége azokban a napokban azok-
ról a Thémakról elmélkedik S azt hisszük, van valami 
felemelő abban a tudatban, hogy velünk együtt milliók 
és milliók ugyanazon dolgokért imádkoznak, s van benne 
valami felemelő, hogy mi is lelki közösségben élünk a 
sok millió evangéliumi keresztyénnel, a kik velünk együtt 
a Krisztus anyaszentegyházát alkotják. (G. A) 

* Egy püspök eredeti fogalmi zavara. Rochester 
(anglikán) püspöke egyházmegyéjebeli papságához inté-
zett pásztori levelében megemlekezik arról, hogy a lon-
doni Lambeth (érseki) palotában a klérus és a nonkon-
formista lelkészek együtt reggeliztek és társalogtak, a mi 
szerinte helyes dolog, mert. elősegíti a félreértések elosz-
latását. »De — hozzáteszi — hogy vájjon ennél tovább 
menni kivánatos-e, névleg közösen imádkozni, az már a 
vélemény dolga. S az ő nézete e tárgyban az, hogy egy-
általán nem óhajtandó®. Az egészben az a legeredetibb, 
hogy a püspök úr pásztorlevelében »az ecclesiasticizmus 
veszélyeivel* foglalkozik, azokkal a veszélyekkel, a melyek 
a klérus exkluzivitásából származnak. A középkori egy-
ház megromlásáról szólva azt az ecclesiasticismus elfaju-
lásából származtatja, mondván: »a romlásokat pontról-
pontra kimutathatjuk. S ezek : a klérus és a nép között 
való különbség túlhaj tása; a lelkipásztorkodásnak és a 

v 
lelkészi tekintélynek a lelkiismereten való erőszakos zsar-
noki uralommá való elfajulása; a szép testvériesség csak-
nem teljesen eltűnt; a jog és igazság érdekei magában 
egy intézmény külső s nagyon is világias jellegű érde-
keivel idenfikáltattak« stb. Vájjon mennyivel emelkedett 
feljebb Rochester püspöke a középkori nézeteknél, a ki 
alantas papjainak megengedi az evangéliumi lelkészekkel 
való reggelizést, de már a közös imádkozást nem java-
solja ? (Cs.) 

* D i c s é r e n d ő bö j t . Chikagóban 35 szegény néger 
nő összebeszélt, hogy bárom napig nem esznek s a mit 
az élelmen így megtakarítanak, a methódista egyház afri-
kai missziójának adják. Néhányan csak egy napig bírták 
ki a bőjtölést, de a töblség kitartotta s mintegy 120 
koronát takarítottak meg s adták át a misszió céljaira. (Cs.) 

A D A K O Z Á S . 

Az országos protestáns árvaházra a dunamelléki 
ref. egyházkerület köréből az 1899. évre Petri Elek egy-
házkerületi pénztárnok úr útján következő adományokat 
kaptuk: 1. Alsó-baranya-bácsi egyházmegye 10 frt 20 kr. 
2. Kecskeméti egyházmegye 22 frt 70 kr. 3. K. Somogyi egy-
házmegye 6 frt 30 kr. 4. Pesti egyházmegye 49 frt 16 kr. 
5. Tolnai egyházmegye 10 frt. 6. Solti egyházmegye 10 frt. 

HORNYÁNSZKY VlKTOR C B . É S K I R . ^ 

Összesen 108 frt 36 kr. = egyszáznyolc frt 36 kr. vagy 
216 korona és 72 fillér, mely összeget ezennel nyilvánosan 
ny uglázzu k. Kiadóhivatal. 

A budapes t i t h e o l o g i a i k o n v i k t u s r a , melynek 
gyűjtés által megerősítését a dunamelléki egyházkerület 
elhatározta, 1899 december 24-ikétöl december 31-dikéig 
adakoztak: 1. Ér,járadékul az 1899. évre Biczo Géza 
tanár és neje Rudapest 5 frtot. 2. Adományt küldtek : 
Hornyánszky Viktor nyomdatulajdonos Budapest 10 frt ; 
Czúcz Lajos lelkész gyűjtése N.-Tóifaluban 2 frt 90 kr . ; 
m iyyar-peterdi egyház Gödöllei József lelkész út ján 1 f r t ; 
Baisy László szabadkai h. lelkész g\űj tése 3 frt 70 k r . ; 
Jalsoviezky Sándor Rudapestről 2 f r t ; Vargha Albert 
tisztviselő Rudapest 5 f r t ; N. N. adománya Moody 
András skót lelkész útján 3 frt. E negyedik közlésben 
van 5 frt écjíradék és 27 frt 60 kr. adomány. Fogadják 
a nemesszivü adományozók az intézet tanárainak és 
tanulóinak bálás köszönetét. — Helyreigazításul meg-
megjegyzem, hogy a mult (53. sz.) közlésben a gerjeni 
egyház adománya 3 frtra igazítandó. Rudapest, 1899. 
december 31-én. Szöts Farkas, az akadémia igazgató-
tanára. 

Szerkesztői üzenetek. 
R. Gy. S á r o s p a t a k . Köszönettel megkaptuk. Kér-

jük a folytatását. 
Sz. M. Eperjes . Megkaptuk. Jövő számunk hozza. 

Üdvözlet. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium igazgató tanácsa pályázatot hirdet egy ének- és 
zenetanári tanszékre. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású egyének, a kik közép-
iskolai zenetanításra képesítést nyertek, valamint olyanok, 
a kik a tanítóképző intézet tanfolyamát énekből és zené-
ből kiváló sikerrel végeztek. 

Évi fizetés 1200 korona a főgimnázium pénztárá-
ból, havi egyenlő részletekben előre fizetve. 

A megválasztottak kötelessége lesz a főgimnázium 
1.— VIII. osztályaiban az éneket és zenét a konventi tan-
terv és utasítások értelmében tanítani, s az intézet köte-
lékében alakuló ifjúsági ének- és zeneköröket tanítani, 
vezetni és téli ifjúsági istenitiszteletén a kántori teendőket 
végezni. 

A végzett tanulmányokat, s főként a pályázó zenei 
készültségét igazoló okmányokkal kellően felszerelt kérvény 
1900. évi január 20-ig nyújtandó be alólirott elnöknél. 
Az állás a megválasztás után azonnal elfoglalandó lesz. 

A megválasztott egy évi sikeres működés után állan-
dósítfatik. 

Kisújszállás, 1899. december 29. 

Gulyás Lajos. 
az igazgató tanács elnöke. 

Felelős szerkesztő : Szöts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s Hamar István. 

ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Szerkesztőség : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. xzótn, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

KÍH<ló-liivalal : 
Jlorni/ánxzki/ Viktor köni/vkeresfcedése ( A k a d é m i a 

b é r h á z a , h o v á a z elöt iz . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

M e g j e l e n i k m i u d e u v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Félévre: 9 kor.; egész érre: 18 korona. 

Egyes szám ára 40 fll. 

Előfizetési felhivás-
A 43-ik évfolyamra h i rde tünk előfizetést. A 

régi alapon, mer t az evangél iumnál biztosabb alapot 
senki sem vethet . Evangél iumi szabadelvűséggel , 
p ro tes táns önállósággal, egyházi és politikai pár-
toktól függet lenül , törhet len hi thűséggel s a jobb 
jövőbe vetet t szilárd bizalommal k ívánjuk tovább 
szolgálni evangél iumi egyházunk szent ügyét. 
I s tennek a k a r u n k szolgálni és nem e m b e r e k n e k ; 
e lvekér t küzdünk és nem személyekért . 

A meg lankad t vallásos szellem fölólesztó-
sére, a meglazult egyháziasság fölélénkí tésére 
törekszünk. S e nagy és messzi célhoz Jézusunk 
isteni evangél iumából mer í tünk erőt és bizta-
tást, mer t ő vele mindent megtehe tünk . Jelsza-
vunk az evang élizáció. 

Evangél izálása a lelkeknek, mer t az igazi 
evangél iumi hit fö l támadása az első és legszük-
ségesebb dolog. Evangél izálása az igehirdetés-
nek, az i rodalomnak, az iskolának és a családnak, 
mer t szószék, saj tó ós iskola a keresz tyénségnek 
annyi t é rnek, a mennyi evangél iumi erőt képe-
sek a lelkekbe átplántálni . Evangél izálása a gyü-
lekezeteknek, mer t a helyi és a közegyház is csak 
akkor erőteljes, ha az evangél ium »élet viz«-éből 
táplálkozik. Evangél izálása a magán- és köz-
erkölcsiségnek, melynek várvavár t megú jhodása 
csak akkor következhet ik be, ha a jézusi élet-
szentség erői ha t ják át. 

E nagy ós szent cél irodalmi e lőmozdí tására 
törekszünk teljes erővel. Ennek együ t tmunká lá -
sá ra hívjuk föl dolgozótársainkat , ennek támo-
ga t á sá ra kér jük föl előfizetőinket. 

Az előfizetési ár m a r a d a régi : egész évre 
18 korona, félévre 9 korona ; de a szegényebb sorsú 
(3 . ós 4. osztályú íizetósű) lelkészek egész évre 12, 
félévre 6 koronáé r t kapják a Lapot. Az előfize-
tési pénzek a kiadó c ímére (Budapest, Akadémia 
bérháza) küldendők. 

Hornyánszky Viktor, Szöts Farkas, 
kiadó. szerkesztő. 

Egy megvetett Krisztus. 
1. Miért nem a megvete t t Kr i sz tus? Az 

igaz, hogy a Krisztust , az igazi, a valóságos 
Krisz tus t is sokan megvetik. Az igazi Krisztus 
Isten lévén embe r r é lett é r tünk s mégis oly 
sokan vannak, a kik az isteni dicsfény előtt, 
mely az Úr személyiségéből előragyog, behuny-
ják szemeiket. Az igazi Krisztus meghal t a bű-
nösökért s mégis oly kevesen vannak, a kik bű-
neiket megbánván az ő vére által ke resnének 
bocsánatot , i rgalmat és megtisztulást . Az igazi 
Krisz tus fe l támadt és örök életet igér övéinek 
s íme mégis milliók vannak , a kik csak a föld-
nek élnek, a túlvilág dicsőségével nem törődnek 
s az oclafelvalókat nem keresik. Az igazi Krisz-
tus azt mondta : Jöjjetek ón hozzám s mégis oly 
sokan vannak, a kik haj lanak az emberi bölcse-
ség hi tegető beszédeire. Az igazi Krisztus azt 
mondot ta : Szeressétek még el lenségei teket is s 
mégis oly kevesen vannak, a kik övéiket iga-
zán szeretik. Az igazi Krisz tus azt m o n d o t t a : 
Menjetek el szóles e vi lágra s tan í tványokká 
tegyetek minden népeket s mégis oly kevesen 
vannak, a kik csak szomszédjaikhoz e lmennének 
s Őket megkérdeznék : Ugyan ismeri tek-e már 
az Isten országának szépsége i t? Oh bizony, az 
igazi Krisztust is nagyon sokan megvetik ! Erről 
is lehet, erről is kell beszélni. De én most másra 
irányozom a figyelmet. 

2. Van egy ködfátyolkép Krisztus is az 
igazi mellett, egy képzelt Krisztus, egy hamis 
és élettelen Krisztus, a kit különösen sajá t kö-
vetői, hívei tesznek nevetségessé. Az igazi Krisz-
tus »tegnap ós ma ugyanazon volt s mindörökké 
ugyanazon lószena. A képzelt Krisztus ma már 
egészen más, mint a ki tegnap volt, s holnap 
holnapután megint csak változik, mindörökké 
változik. Ma még majdnem Isten, holnap örülhet , 
h a m i n t erkölcsi példánykóp kerül ki a kri t ikusok, 
akarom mondani hivei kezeiből. Ma még leg-



alább gyógyítási csudákat tud végezni, holnap 
már erős polémiát folytat a csudák ellen s az 
ellen, hogy az Isten különb dolgokat is tud 
létrehozni, mint a milyeneket az emberek lehe-
tőnek tartanak. Ma még a józan »eszme« meg-
testesülése, holnap meg már nagyon is ábrándos 
rajongó. így ez a szegény Krisztus, a mint egyik 
kritikus kezéből a másikéba vándorol, folytono-
san változik. De ez még nem a legnagyobb baja. 
Van más is. Az igazi Krisztus csak tudott vala-
hogy néhány apostolt szerezni, a kik szegényül 
és nyomorultul is szembeszálltak az egész világ-
gal s oda kiáltották a világ fiainak és leányai-
nak: »Térjetek meg! Nem jó uton j á r t o k ! Kö-
vessétek a megfeszített és feltámadott Krisztust! 
A kik aztán megtértek, azokból megalkották az 
egyházat. A képzelt Kr isz tusnak. nem voltak s 
nincsenek egyáltalán apostolai, Hanem a hol az 
igazi Krisztus híveinek buzgóságából szép lel-
készi, tanári, római püspöki s más állások ala-
kultak, ezeket szépen elfoglalták a képzelt Krisz-
tus hívei s onnan a kényelmes párnákról kri-
tizálgatták agyon vagy mivel ez nem lehetett, 
próbálták agyonkritizálgatni az igazi Krisztust, 
s nyilvánították »szép mesének« a Krisztusról 
szóló evangéliumot. Dehogy mertek volna a sze-
génységgel, nyomorral és üldözéssel szembeszál-
lani. És miér t? Mert nagyon megvetették az ő 
képzelt Krisztusukat s egyáltalán lehetetlennek 
nyilvánították, hogy annak tudományából s abban 
bizva gyülekezetet lehetne alapítani. Épen azért 
a képzelt Krisztusnak sohasem voltak mar-
tyrjai sem. Nem is csuda ! Hiszen ez a Krisz-
tus nem halt meg az emberekér t ! Miért le-
gyen az ember oly bolond, hogy meghaljon 
0 érette. S mivel a képzelt Krisztus nem táma-
dott új életre s az ő feltámadása nem egyéb, 
mint üres frázis, épen azért hívei is megma-
radnak a természeti ember önző, világias, érzéki 
életében. A mikor az igazi Krisztus kezdi meg-
újítani a világot, akkor a képzelt Krisztus hívei 
is erőlködnek, de hiába, mihelyt a r ra kerül a 
sor, hogy áldozzuk szívünket, egész életünket 
az ügyért, akkorra megszaladnak. Nem is csoda. 
Mert akkorra már egészen más a Krisztuskép, 
a mely feltűnik ! így vetik meg ama képzelt, 
hamis, ködfátyolkép Krisztust az ő saját hívei 
s ha látsz valahol egy oly sereget, a mely e 
képzelt Krisztus nevében indul meg, akkor bi-
zonyosra veheted, hogy néhány hó vagy néhány 
év múlva elolvad az a sereg. Néhányan, kevesen 
megismerik az igazi Krisztust s annak nyomá-
ba lépnek. A többség pedig szépen visszaillan 
a rövid életű theologiai álmodozásokból a világba 
s lesz belőle pantheista bölcsész vagy — socia-
lista, Míg az igazi Krisztus kicsiny serege a 

a sok támadás dacára is folyton nő, addig a 
képzelt Krisztus hatalmasnak látszó, óriási se-
regeiből alig marad itt-ott egy-egy portyázó, a 
ki úgy tűnik fel a hivők előtt is, meg az új, 
divatú kritikai irányzat előtt is, mint valami 
ősállat, letűnt korszakoknak furcsa életjele. Pl. 
milyen furcsa, a mikor még ma is hármas moz-
zanatokban látja fejlődni valaki e világot a ker . 
egyházat. Milyen furcsa ma már a hegeli »Krisz 
tus !<r 

3. Szegény, szegény képzelt, ködfátyolkép 
Krisztus te, szánunk, siratunk, sajnálunk, de 
mély bánatunkban vigasztal az a tudat, hogy a 
keresztyén egyház létele, s virágzása, haladása 
és diadala vakhit és bűn felett nem tetőled függ, 
mert az bizonyos, hogy annak, a ki a világot 
szereti, te túlságosan értéktelen vagy ; annak 
pedig, a ki az igazságot keresi, túlságosan meg-
bízhatatlan vagy. A ki azért a világot szereti, 
semmit sem ád érted, a ki pedig az Istent sze-
reti, az igaz Krisztusért adja oda mindenét. 

Szabó Aladár. 

Gondolatok külsó'ségeink reformjáról.* 
Mióta az egyházpolitikai törvények életbe léptek, 

napró l -napra hangzik a panasz egyházi férfiaink ajkáról , 
hogy a vallásosság hanyat l ik ; a közöny nőttön nő ; a 
hívek széledeznek, a pásztorok nem képesek őket össze-
tar tani . Úgy t.etszik; hogy a protestant izmus, mely 3 0 0 
évvel ezelőtt kies mezőkre vezette a száraz külsősegeken 
tengődő lelkeket, elvesztette vonzó-erejét. Úgy látszik, hogy 
a hivő kedély nem talál többé kielégülést a reformál t 
egyház szellemi és alaki táplálékában s kívánkozik el, 
más mezőkre, hol éhségét jobban csi l lapí that ja; az itt 
maradó nyá j pedig erőtelen, beteges. Lehet, hogy a meny-
nyei fű vesztette ízét, lehet hogy a nyá j étvágyát, mind-
kettő végzetes következményekkel járó hiba. Hogy ez a 
szomorú jelenség az egyházpolitikai törvényekkel össze-
függésben áll, az sokak előtt kétséget nem szenved. Töb-
bek közt Zsilinszky Mihály ál lamtitkár, az evang. egyház-
nak buzgalomtól égő gondnoka sürgősen hívja fel (Buda-
pesten október 18-án) az egyetemes lelkészi értekezletet , 
hogy tanácskozzék a fölöt t : »minő intézkedésekre volna 

* Nem osztjuk ugyan az írónak minden nézetét, de azért 
szívesen közöljük cikkét, mert belőle az egyház helyzete javításá-
nak komoly törekvése szól. Nem osztjuk nézetét az egyház pol. 
törvények hatását illetőleg. Nem gondoljuk, hogy azok gyöngítették 
volna meg egyet, egyházunkat: sajat régibb keletű lanyhaságunk 
és ellenségeink aggresszivitása rongál bennünket. Abban igaza van, 
hogy törekedjünk egységre, de ez az egység, ha csak külső uni-
formitás marad és nem az élő Krisztusban való egység lesz, nem 
sokat fog használni Énekeink újítása, az istenitisztelet bővítése, 
az írás olvasása által s a meglevő formák igazabbá, életteljesebbé 
tétele azonban olyan kérdések, a melyek tárgyalásának mindenkor 
szívesen adunk helyet. Szerk. 



szükség, hogy az egyházpolitikai törvények hátrányai 
ellensúlyozva legyenek ?« 

Első pillanatban alig tehetünk mást. mint keressük 
a bajok eredetét s csak aztán kísérelhetjük meg az or-
vosság keverését, melynek alkalmazása altal reméljük, 
hogy a prot. szellem és öntudat megbomlott egészségét 
helyreállíthatjuk. 

Nem én vagyok az első, de nem is utolsó, ki az 
aktualis bajok elhárításának módja felett gondolkodom. 
Foglalkozik ezzel kisebb nagyobb mértekben minden lelki 
pásztor; sőt nem elégszik meg a töprengéssel, hanem 
megkezdi a bajok orvoslását. Elesszemü vigyázók fölfe-
dezték, hogy a hiba az erkölcsi táplálékban, de különö-
sen annak közlési módjában v an : innen a nyáj étvágy-
talansága, az üres templom, fitogtatott vallástalanság. A 
baj gyógyítása céljából megindult a belmissziói mozgalom 
az evangélizálás. Az irány eleinte mosolygással találko-
zot t : ma már elismeri szükségét minden gondolkozó ember. 
Az eredménydús tények eltompítják az előítélet lövöldözte 
ellenérvek nyilait. 

Az evangelizálas, mint belső reform, a vallás-erkölcsi 
élet terén nélkülözhetlen, az volt minden időben. Ennek 
hiánya okozta, hogy most nagy nyavalyában kell szen-
vednünk. Az evangélizálás nem egyéb, mint egészséges 
szellemi lakás, tiszta erkölcsi levegő, romlatlan lelki táp-
lálék, készítése az evangéliumból a hivő keresztyén szá-
mara : szóval elöintézkedés a betegség meggátlására. Azon-
ban az a kérdés, hogy midőn az elhanyagolt gondozás 
miatt fellép az egyház tagjainak lelki szervezetében a 
betegség s pusztító jarvanynvá lesz az egesz vonalon : 
vájjon akkor elég-e a szobák levegőjének kiszellőztetése 
s a táplálék javítása ? És ha elég volna: megcselekszi-e 
ezt a tisztogatást jószántából minden felügyelő ? Hiszen 
sokan azt sem tudják, van-e járvány, a felekezetükre 
nézve elhunytakat vizsgálatianni temetik el s ráfogják, 
hogy az emberi természettel járó gyöngeség idézte elő 
halálukat. 

A gyógyítás első és legfontosabb szere mindenesetre 
a tiszta levegő és jó táplálék, de járvány idején ez maga 
nem elég ; akkor rendkívüli gyógyító szerekről s orvosi keze-
lésről kell gondoskodni. Nem elég egyik-másik önfeláldozó 
doktor fáradozása: orvossága csak egy csepp a mérgezett 
tengerben. A járvány gyógyítását egyszerre, egyöntetűen 
kell megindítani minden oldalon, ha eredinenyt akarunk el-
érni. Részleges gyógyítás nem elég. Egy-egy vidék kitűnő 
orvosa megmenti híveit a nyavalyától, igen de a megtisz-
tult érintkezik mas vidék fertőzött, gondozatlan népével, 
s tőle a bajt újra elragadja. Az eredmény az lesz, hogy 
az ügyes orvos gyógyító szere hitelét veszti ; az orvos 
elkedvetlenedik s utoljára maga is ketelkedik a gyógyulás 
lehetősegeben. Részleges gyógyítás rosszabb a semminél, 
mert sokszor maga az orvos is elpusztul a nyavalyában. 
A központi kormányzó és felügyelő hatalom feladata, 
liogy kitűnő orvosok meghallgatásaval gondoskodjék egy-
öntetű orvosszerekről. 

De varjúnk csak. Én már eleve járványnak minő-

sítettem bajunkat, a nélkül, hogy azt bizonyítani meg-
kisérlettem volna. Nézzük még egyszer a bajt, annak 
forrását s aztán a már gyakorlatba vett orvosságot s 
végre hasonlítsuk őket egymáshoz. 

Fentebb azt mondtuk, hogy a rossz táplálék és 
rossz táplálkozás oka mindennek. Igen, de hogyan van, 
hogy ez csak mostanában lett észrevehetővé ? Erre azt 
feleljük, hogy az egyházpolitikai törvények nyitották fel 
szemünket. Úgy látszik tehát, hogy ezek a törvények 
olyan szertől fosztották meg egyházunkat, mely mérsékelte 
a komoly baj kitörését. — Ha hiányzik az a szer, azt 
pótolnunk kell múlhatatlanul valamilyen alakban. Hogy 
mi volt az az ellensúlyozó erő, melynek hiányát érezzük 
arra könnyen megfelelhetünk, minden hosszabb vizsgá-
lódás nélkül. Az egyházpolitikai törvények életbelépése 
által elvesztettük azt a külső kapcsot, mely híveinket 
pásztorukhoz s egyházukhoz kötötte. Az anyakönyvveze-
tés s a szakramentumok kötelező felvétele tekintélyt adott 
a lelkésznek, a felekezethez tartozás törvénye megőrizte 
az egyház méltóságát. Nem azt mondom én ezzel, hogy 
csupán ez adta a tekintélyt. Nem. A tekintély belső és 
külső motívumokon alapulhat. A belső okhoz ennek semmi 
köze, de azt hiába is tagadnók — egyházunk és lelkészi 
karunk külső hivatalos tekintélyének az anyakönyvvezetési 
jog és a felekezethez tartozás kötelessége egyik fontos 
alapköve volt. — A követ kivették alólunk; helyén űr 
marad t ; a papi kar és egyház tekintélye roskadozik. Ha 
a hézag betöltésével nem sietünk, végzetessé lehet a fe-
nyegető veszély. — Észrevehetjük tehát, hogy bajaink-
nak forrása nem a rossz táplálék csupán, hanem külső-
leg az egyh. pol. törvények életbe lépése. 

De kutassuk a bajok eredetét tovább; vizsgáljuk 
csak meg, hogy táplálék hiányban szenvedő s az egyház 
pof törvények által szabadossá tett népünk merre húzó-
dik. Homola István havonkínt beszámol a statisztika ada-
taival. Csalhatatlan számok beszélnek. És ha mi saját 
létszámunkkal s ezekkel a számokkal szóba állanánk, 
pontosan megmondanak nekünk, hogy mikor oivad bele 
a protestantizmus a pápás egyházba. Az egyh. pol. tör-
vényeken kivül nagy veszélylyel fenyeget bennünket a 
róm. katholicizmus által megindított ellenreformáció. 

íme két ellenség van előttünk, melyekkel számot 
kell vetnünk. 

Most tekintsük meg, hogy részünkről kit fenyeget 
veszély. Vájjon az egyes egyént, vagy az egyetemes 
egyházat ? 

Az egyházpolitikai törvényt senki nem illetheti jo-
gosan azzal a váddal, hogy az egyénnek ártott. A lelki-
pásztort felszabadította a lélekölő irodai munkától, alkal-
mat szolgáltatott neki, hogy hívei lelkével többet foglal-
kozzék. A népnek biztosította lelkiismereti függetlenségét, 
bővítette szabadságát emberi méltóságából folyó jogainak 
gyakorlására. De ártott az egyetemes egyháznak, mert 
megingatta hivatalos tekintélyét s megbontotta külső egy-
segét. Nem mondjuk, hogy a csapás az egyház törzsének 
élő rostjait vágta keresztül; nem, csak kérgét hasította 
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le, de az elevenig. Ha nincs a fának kérge, bizony az 
idő viszontagsága sok eleven rostját el fogja pusztítani, 
mert nincs a mi védje. A hiányt vagy gondos kertész 
vagy a természet maga pótolja, mert kéregnek, külsőség-
nek kell lenni, hogy a belső, nemesebb részeket védel-
mezze. 

Az egyházpolitikai törvény, midőn hivatalos külső-
ségeinket apasztotta, nem az egyénen, hanem egyházunk 
egyetemén ütött sebet. Hát ugyan a róm. kath. ellen-
reformáció? 

Legyünk őszinték. Hibánk érzete ne vakítson el 
bennünket a mások erényeivel szemben. 

A róm. katholicizmus ma már nem terjeszti azt a 
sötétséget, a mit 300 évvel ezelőtt. (? Sz.) A reformáció három 
kedves leányát, a szószéket, iskolát, sajtót elhódította tő-
lünk ; vagy mondjuk, teremtett azoknak mintájára máso-
kat, de ezek szebbek, erősebbek, vonzóbbak a miénknél, 
úgy hogy elbűvölik tulajdonosuk ellenségeit is. Az igazi 
anya álmélkodva tekint a maga gyermekeire s irigyli az 
utánzottat. 

A római templomok szószékeiből ma sok helyen 
olyan beszédek hangzanak el, melyek felekezetkülönbség 
nélkül ragadják magukkal a hallgatót. Iskoláik, de külö-
nösen leányintézeteik kényelme, berendezése, fegyelme 
olyan hirü, hogy sokszor puszta nevével (zárda) vonja 
a vallásosság felé hajló szülőket. Jellegzetes vallásosságot 
csak ott vélnek találni ebben a megbomlott ízlésű, hit-
ványságok s erkölcstelenségek után rohanó korban. A mi 
sajtóját, könyvkiadó vállalatait, irodalmi társulatait illeti, 
azok olyan virágzásnak örvendenek, hogy velük talán az 
állami szubvenciált társaságok sem versenyezhetnek. 

Ha önmagunkra vetjük tekintetünket, szomorúság-
gal telik el szívünk, mert azt látjuk, (talán sokan nem 
olyan sötét színben, mint én) hogy azoknak a hajdan 
életerős egészséges szülötteknek csontig száradt bőre van 
csak birtokunkban. A szószéket sokan átadják mindenki-
nek, csak szabadulhassanak a prédikálás unalmától, de 
sokszor egyenesen kénytelen a lelkész egy-egy gyermek-
embert bocsátani kathedrájára, mert nincs, a ki helyette-
sítse és az a gyermekember I-sö Il-od éves képezdész, 
s valahol segédtanító. Szószékünk méltósága napról-napra 
sülyed. 

Iskoláink valaha legerősebb támaszai voltak a re-
formációnak. Ma egymásután lépnek ki szolgálatából; 
kacérkodnak a többet Ígérővel. Anyaszentegyházunknál 
rossz a hely, kevés a bér, a táplálék ehetetlen. Ne is cso-
dálkozzunk rajta, ha jobb hely után néznek. 

Sajtónk, irodalmi és tudományos társulatunk olyan, 
mint a homokon csenevésző fa, alig képes egy évben 
egy hajtást megérlelni. 

Oda minden fegyverünk, melylyel protestáns ön-
tudatunkat s jellegünket őriztük, az ellenfél kezében pedig 
győzelmesen ragyog. — Megvernek saját fegyverünkkel. 
Micsoda szégyen. 

Nem az egyént fenyegeti veszély ez oldalról sem, 
hanem magát az egyházat, mint erkölcsi testületet, a pro-

testáns szellemet, öntudatot és jelleget. Ez a legnagyobb 
veszély mely valaha érheti egyházunkat ; megbénít ja tett-
erejét, eredménytelenné teszi munkáját , szétporlasztja a 
tömeg atomjait. Az atomok, az egyházat alkotó hívek, 
követve a természet vonzási törvényét, az egész tömeg 
felé húzódnak. Az emberi természet elidegeníthetlen saját-
sága az, hogy akaratlanúl is keresi azt a helyet, hol 
aesthetikai, morális, socialis, általában emberi érdekei 
kielégülést nyernek. 

Ismerjük be, hogy ezeket az érdekeket, ma a pápiz-
mus inkább kielégíti, mtnt a protestantizmus. Az egyén 
tehát nyer, de veszít maga az egyház. Nem az egyes 
lélek után indít hajszát a pápás egyház, — bár mi sze-
retjük így nevezni, — hanem észszerű, emberi törvénye-
ken alapuló eszközökkel meghódítja közérzetünket. 

Éreztük ezt az irányzatot már régebben, de néven 
nevezni nem tudtuk, míg végre az egyházpolitikai tör-
vények világosságot gyújtottak. Re kellett látnunk, hogy 
nem erőszakos hajsza, hanem tervszerű hódítás az, mely 
híveinket ragadozza aklukból. Nagy a mi nyavalyánk és 
a mint láthatjuk, nem ideig-óráig tartó gyengeség, hanem 
félelmes járvány! 

Most vessük mérlegre az orvosszert, melylyel bajunkat 
gyógyítjuk. Egy szóba foglaltuk fel jebb: evangélizálás. 
A bűn ellen hatalmas és csalhatatlan gyógyszer ez; az 
egyén lelki életére áldásos befolyást gyakorol; de nem 
segít az egyház egész testét gyötrő nyavalyán. — A 
védekezés ezen módja egészen egyéni és szórványos. De 
nem is lehet általános, mert mindenkor a működő egyén 
lelki képességétől függ; ez pedig annyiféle, a hány ember 
van a világon. — Ritka az a lelki pásztor, kit a Gond-
viselés olyan gyógyító erővel ruházott fel, hogy a baj t 
nemcsak felismerni, de azonnal orvosolni is tudná. Ha 
az egyház egész egyeteme ilyen orvosok kezére lenne 
bízva, akkor rendszabályokra nem lenne szükség ; mindenki 
tudná a maga kötelességét. De mindnyájan egyenlők nem 
lehetünk. Krisztus közvetlen tanítványai sem voltak egy-
formák. Felfelé, égfelé törekszünk mindannyian, de a 
célt nem egyenlően közelítjük meg. A földi világban 
szükségünk van olyan általános érvényű külsőségekre, 
melyek bizonyos fokig egyenlőkké tegyenek bennünket. 

Az egyén mindig különböző egymástól, az egyének 
összege azonban — bár belsejében szüntelen változó, de 
külsején az emberi természet örök törvénye maradandó 
vonásokat hagy. Azért más eszközzel kell közeledni a 
változásnak alávetett egyénhez s más eszközzel az álta-
lános törvény alá rekesztett tömeghez. — Az egyénnel 
való bánásmódot az alkalom mutatja, s tapintatos lelki-
pásztor mindig megtalálja a körülményekhez illő hangot 
és cselekvési módot : azonban a gyülekezet ál talános 
hangulatának irányítása nem áll hatalmában. Ott már 
csak rendszer dolgozhatik eredménynyel. 

Ha az egyház közérzetét akarjuk reformálni, akkor 
új rendszerre, terv szerint épült erősségre van szükségünk, 
nem elég a puszta evangélizálás. Előttünk vár van, a 
pápás egyház magasan körülbástyázott v á r a ; az egyház-



politikai törvény rést vágott ugyan raj ta is, de az éber 
fekete sereg rendszabályaival gyorsan eltömte. Most már 
ideje van arra is, hogy ágyúit felénk fordítsa s veszte-
ségét a tőlünk hódított területtel pótolja. 

Mi a kettős ellenséggel szemben nagyon gyengék 
vagyunk. Táborunk egysége meg van bontva, mindössze 
az evangélizálás frissen hányt sáncaival védekezhetünk. 
Ne csodáljuk, hogy harcosaink egy része, megunva sza-
bad ég alatt tölteni az idők viharait, szökdös a vá rba ; 
a ki itt marad, titkon irigyli a bástya lakóit s kívánkozik 
hozzájuk. — Jön az ellenség más oldalról is: a szo-
ciálizmus, baptizmus, nazarénizmus rabló csapatai be-
betörnek a védtelen táborba s mindig zsákmánynyal 

-terhelten állanak odább. 
Vájjon ily ellenséges világban elég-e ha egy-egy 

merész, hitbuzgó vezér megáll kis csapata előtt s harcra 
lelkesíti a fáradt harcosokat? Győzelemnek mondható-e 
egy-egy bravúros támadás, vakmerő kicsapás ? Nem ér 
ilyenkor sokat a guerilla-hare. Egységes védelem állhat 
csak ellene a tervszerű támadásnak. Tisztán körvonalo-
zott várat kell építenünk, hova a fáradalmak után vissza-
vonulhatunk pihenni. És pedig nem elég szellemi vár, 
mert ennek határa bizonytalan, szétfolyó. Külső egységünk 
várán esett rés, azt kell külsőségekkel pótolnunk. Nincs 
szükségünk kilátásunkat eltakaró várfalra, külsőségek ne 
védjenek minket. Csak legyen egy teljes egészet képező 
szervezet kormányzatban, kultuszban, liturgiában, egyház-
fegyelemben és papiöltözetben, hogy a harc hevében 
egymásra ismerjünk. A többit bizzuk a vezérekre, pász-
torokra, harcosokra, van azoknak elég szellemi és anyagi 
erejök, hogy a vár szilárdságában elbizakodott és elpuhult 
ellentél állását megingassák s ne csak védekezzenek, 
hanem támadjanak is. 

De felmerül ezek után az a kérdés, hogy a pro-
testantizmus nem sérti-e meg alapelvét, ha külsőségeiben 
vagyis a tanok és erkölcsi elvek közlési formájában, egy-
ségre törekszik. Erre egy másik kérdéssel felelhetünk. 
Sértette-e vájjon a pápás egyház alapelveit, midőn a re-
formációtól eltanulta a prédikálást, átvette az iskolát és 
sajtót a vallásosság nevelő eszközeiül ? Ha a tridenti 
zsinat anathémái ezt megtűrték, akkor nekünk, kikben a 
Krisztusi szabadság öntudatra kelt, bizonyosan szabad, sőt 
kötelességünk olyan dolgokat létesíteni, melyekből hisz-
szük, hogy egyházunk javára szolgálnak. Ha ők, kik a 
reformot egyházukban örök időkre lehetetlenné tették, 
reformálhat tak: hát akkor mi, kik nevünknél, alapelvünk-
nél fogva reformálásra vagyunk hivatva, ne cselekedhet-
nénk hasonlóképen?! 

Tudjuk, hogy a Krisztus evangéliumán kívül nekünk 
más alap nem vettetett, hiába ís keresnénk mást ennél 
biztosabbat; azonban eme evangélium közlési módja nem 
isteni, hanem emberi belátástól függő s az emberiség 
változó igényei szerint változásnak alávetett külsőség. — 
Az idők szelleme bizonyos időközökben változik, néha 
több, máskor kevesebb szimbólumra, látható külsőségre 
van szüksége, hogy ugyanazt a lelki igazságot felfogja s 

életében cselekedetté változtassa. Az idők szellemének 
intését a protestantizmus semmiképen figyelmen kivül 
nem hagyhatja. Pedig a mai kor a külsőségek reformá-
lását követeli. Mutatja ezt a svájci ref. lelkészek társu-
latának kebelében megindult mozgalom. Kálvin hazájának 
lelkészei, Kálvin lelkének örökösei, nem félnek kijelenteni, 
hogy a kálvini istentisztelet egyszerűsége hova tovább 
hiánynak bizonyul, hogy a kultusz reformálása, a litur-
giái kibővítése már-már elodázhatatlan szükség. De nem-
csak itt, megindult a mozgalom máshol is: az anglikán 
egyház sok külsősége nem elegendő, szaporítását han-
goztatják. A skót nemzet szétszórt prot. felekezetei egye-
sülni kívánnak. Érzik a korszellem centralizáló, forma-
lisztikus hatását, nem térhetnek ki követelései elől. Hallják 
a harci riadó harsanását, sietnek tömörülni, hogy a meg-
induló ellenséges rohamot egységes phalanx fogadja. 

Nagyon ideje, hogy a kürt szavát mi is meghalljuk 
s tegyünk előkészületet a külföld mintájára külsőségeink 
reformálása ügyében. Ma reform a jelszó minden té ren; 
komikus hatást keltene, ha ezt a jelszót csak az a vallás-
felekezet ne fogadná el, mely e szót világhírűvé tette ? ! 

A reform meg van kezdve belsőleg az evangélizálás 
által, kezdjük meg a külső reformot. Amaz egyéni, ez 
á l ta lános ; amaz közvetlen, ez közvetett ; az működik 
eleven erővel, de részlegesen, ennek hatása gyengébb, de 
egyetemes. Az a működő személy erkölcsi tulajdonához 
van kötve, ez a jól választott rendszer következménye. 
A vallás-erkölcsi élet mélyreható föllendülését csak úgy 
remélhetjük joggal, ha a külső és belső reform egymás-
sal karöltve működik. A külső neveli a belsőnek tekinté-
lyét s ez megeleveníti az élettelennek látszó külsőséget. 

De nem is kell már kezdenünk a külső reformot, 
mert már megkezdtük. Bibliánk nyelvét, énekes köny-
vünket ú j í t juk; ha megkezdtük, folytassuk tovább, az új 
bornak, a fellendült belső reformnak csináljunk új töm-
lőt, ne hogy a régi tömlő szétszakadjon, s kiömöljék az 
új bor. 

B-Viszló. 
Lukácsy Imre, 

ev. ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A középiskolai vallástanítás tananyaga. 
(Folytatás.) 

Fontos e tantárgy tanításával kapcsolatban a biblia 
olvastatása. Válasaszon a szaktanár megfelelő bibliai rész-
leteket olvasmányul s azokat a tanultakkal kapcsolatban 
olvastassa, magyarazza, ismertesse meg tanítványaival a 
biblia fenséges tartalmát! Könnyebb részletek házi olvas-
mányul hagyhatók ki, melyekről az órán számolnak a 
növendékek. 

Az I. és II. osztályok tananyagául maradna tehát 
továbbra is az ó és új-szövetség ismertetése. E tantárgy 



tanításánál azonban nem az eddigi szempontnak kell 
érvényesülnie! Ez a tananyag egybefoglalása mellett a 
konventi tantervben ily utasításban volna kifejezhető: Az 
ó- és üj-testamentum iratainak megkapóbb irodalomtörté-
neti (isagogikai) sajátságai mellett taníttassanak az ó-tes-
tamentomi bibliai történetek, Izrael törtenete, az új-szövet-
ségből a Jézus élete, tanításai (a hegyi beszéd, példázatok), 
Pál apostol elete, az apostoli misszió. A bibliai történetek, 
Jézus tanításai nyomán igyekezzék megismertetni a szak-
tanár növendékeit a bibliai tartalommal. A bibliai könyvek 
irodalmi sajátságainak bemutatása, vagy a bibliai tarta-
lom összefoglalása, annak beemléztetése másodlagos érdek 
legyen! A tanult részletekkel kapcsolatban olvastassa a 
szaktanár az írást, az olvasmányokat bibliai földrajzi 
tájékoztatásokkal kisérje! 

E célzat elérésére készíttessenek (esetleg megbízások 
folytán is) megfelelő bibliaismertetési tankönyvek. 

A III. IV. osztályokban a keresztyén hittan és erkölcs-
tan van előírva vallástani tantárgyul. A III. osztályban 
rövid hittan és az erkölcstan bevezető része (Isten iránti 
köteleségeink). A IV. osztályra marad konfirmációi elő-
készületül a ker. hittan tanítása az üdveszközökről (Isten 
igéje, és a szakrarnentumok), a ker. erkölcstanból a magunk 
és felebarátaink iránti kötelességek. 

Nem állítom, hogy könnyed, gyermekded modorban 
feldolgozva nem tanítható ez osztályokban hittan és 
erkölcstan. Szeretném azonban a ker, vallástan e leg-
fontosabb tantárgyainak tanítását, melyekben ev. ref. 
egyházunk hitcikkelyeit véssük a tanulók elméjébe, be-
ültetjük azokat szivökbe: a gimnázium felsőbb osztályaira 
hagyni. Felsőbb osztályokban mig egyfelől fejlettebb értelmi 
képességű ifjúsággal találkozunk, másrészt a vallásos 
oktatást több tárgyán, a bibliaismertetésen, egyetemes egy-
háztörténelmen túl volnánk, így a vallástani ismeretek 
megfelelő betetőzéséül adhatnánk tágabb körű hittant és 
erkölcstant. 

Jól emlékezem reá, boldogult Joó István egyház-
kerületi gimn. felügyelő Debrecenben 1896. év dec. hó végén 
tartott vallástanári tanácskozásunk alkalmával, midőn 
már e gondolat felmerült, azzal védelmezte ez osztályok-
ban e tantárgyak meghagyását, hogy pedagógiai fokoza-
tosság elve »a concreto ad abstractum« térés követeli e 
tantárgyaknak isteni, a bibliaismertetés után következő 
helyét. Én azt hiszem, ha a sokkal könnyebb, az ifjúság 
előtt inkább vonzóbb, érthetőbb egyháztörténet jutna a 
III. IV. osztályokra az V. osztálylyal együtt, még inkább 
elég lenne téve az elvnek ? Hiszen nemcsak a bibliaismer-
tetés körében, hanem az egyháztörténet mezején is con-
cret ismereteket, adatokat nyujtunk. Az írás megismerése, 
a ker. anyaszentegyház küzdelemteljes élettörténete után 
még inkább megfelelő helyen jönne a tanrendszer absztrak-
tióival. A ker. hittan tanításánál az a fő érdek, hogy 
bevezessük a tanulót ev. ref. egyházunk hittanába, meg-
ismertessük vele dogmáinkat, melyek megadják a sajátos 
felekezeti színezetet egyházunknak. Hitelveinket kifejtve 
igazoljuk azok bibliai értékét, eredetét, bemutatjuk azok 

elfogadható voltát, kimutatjuk, hogy növelik azok a szív 
vallásos érzületét. Mindez az eredeti források: a biblia, 
a konfessiók, a második helvét hitvallás és a heidelbergi 
káté nyomán történik. A többi vallástani tantárgyak 
tanításával keresztyént, a hittan tanításával ev. ref. egy-
háztagokat akarunk nevelni. E célzat az említett források 
nyomán alig érvényesülhet alsóbb osztályokban, a felső 
osztálybeli növendékek értelmi fejlettsege lesz a szükséges 
talaj ahhoz. 

Az eddigiekből látjuk már, hogy az egyetemes egy-
háztörténet a III. IV. V. osztályokra jutna. Vajmi kevés 
tér jutott eddig tantervünkben az egyetemes egyháztörte-
net tanításának, egyetlen osztályba, az V. he volt felvéve. 
Pedig e tantárgy: a multak eseményeinek bemutatása, 
a ker egyház százados küzdelmei, megszilárdulása, majd 
romlása a középkori kath. egyhazban, a reformáció által 
támasztott lelki világosság, anyagánál fogva vonzó, alsó 
osztályban is építő hatású a szaktanár kezében. Az ó és 
új-szövetségi történetek a szent földön játszódtak le, e 
hely a zsidó nép történetének, a Jézus messiási működé-
sének, az apostoli misszió kiindulásának szintere, az ese-
mények a választott nép történetéhez fűződnek. Az egy-
háztörténelem lapjain a zsidó partikularismust elhagyva, 
a keresztyénség általános, az egész emberiségre kihaló 
eszméivel, népeket nemzeteket tápláló életerejével talál-
kozunk. Érdekes szemlélni egyháztörténeti szempontból, 
mint semmisülnek meg a népvándorlás tömkelegében 
mindazon népek, melyek a Krisztus tudományát be nem 
vették, ellenben a ker. vallás szilárd talapzatán megerő-
södött állami életben üde élet fejlődésre találunk. A 
középkori egyház pogány maradványok és emberi talál-
mányokkal megterhelt rendszerének hadat üzen a XVI. szá-
zad fényesen ragyogó csillaga, a reformáció. Ez eszmék 
keletkezését, egyetemes hatását, lejátszódását historikumaik-
kal együtt egyetlen tanévre szorítani nem lehet, nem 
szabad! Szépen érvel Balogh Ferenc, a debreceni theol. 
akadémia tudós tanára gondolataim mellett. »A fontos es 
emelő tantárgy, az egyetemes egyháztörtenet nincs kellő-
leg méltányolva (f. i. tantervünkben). Az az egy év kevés 
arra . Valamint a világtörténet új és legújabb kordra 
külön év adatott, adassék a ker. egyház történetének 
t. i. az új kornak külön év. Itt aztán a nagy református 
nemzetek hősoi, néha tragikus, néha dicső történetek 
megeleveníthetők ; sorba véve Németország, Helvécia, Fran-
ciaország, Hollandia, Anglia, Skócia sőt az amerikai puritán 
és presbiterián egyházak hatalmas mozgalma, megrázó 
eseményei, a világ haladását előmozdító elvei, vagy egy-
házjogi harcai, mely a közszabadságnak lett szülő anyjává ; 
bel- és külmissziói, világra szóló vallásos társulatok 
alakulása és hatása, filantropiai intézete: mind oly 
fejezetek, melyek emelni képesek a csüggedt lelkeket; 
erősen kelesztik a református bizalmat, erélyt, lelkesedést*. 
(Debr. Prot. Lap 1897. 12. sz.) 

A budapesti vallásügyi bizottsági munkálat két osz-
tályra (V. VI.) teszi az egyetemes egyháztörténet tanítá-
sát. Ez felelne meg szerinte »a középiskola általános 



tanulmányi rendjének is, mert a növendék épen ez évek-
ben foglalkozik a világtörténelem nagyobb részével*. 
(Prot. Egyh. Isk. Lap. 1898. 49. sz.) 

Az egyetemes egyháztörténet tanítását a tantárgy 
széles körénél fogva a gimnázium három osztályára 
(III. IV. V.) tenném, a III. osztályban a ker. egyház 
keletkezese, küzdelmei megszilárdulása (Kr. u. 33 — 313.) 
a kath. egyháznak hatalmi kifejlődése, államegyházzá 
jutása, az egyetemes egyháznak sorsa a világi fejedelmek 
fenhatósága alatt (Kr. u. 313—800.) . A IV. osztályban 
az egyháznak a papai hatalomtól függése kora (Kr. u. 
800—1517.) . Az V. osztályban a németországi és sveici 
reformáció története s a reformáció sorsa a különböző 
államokban a jelen időkig (Kr. u. 1517—). 

A IV. osztályban ezen kivül megmaradna hittani 
tananyagával a konfirmációi oktatás, melyben az eddigi 
vallásos ismeretek* kiegészítődnének a hittannal; azok is, 
a kik a IV. osztály végeztével megválnak a gimnázium-
tól, nyernének hittani tanítást. A konfirmációi előkészület-
nek azonban ez osztálybeli egyháztörténeti tanítás mellett 
legalább három hónapon át heti 2—2 külön tanóra volna 
biztosítandó. 

Hova volna elhelyezhető a hittan, erkölcstan ? . . . 
felelet: a VI. és VII. osztályokban. A gimnázium e felső 
osztályaiban a tanuló ifjúság értelmi képessége oly széles 
körű, hogy a hittan és erkölcstan tanítása az említett 
célzattal, itt volna jól végezhető. A III. IV. osztályokban 
az ifjúság alig volt képes érteni a hittan abstract elveit, 
a dogmákat, az emberi bűnösség, a váltság ténye, a 
bit és megigazulás megfejthetetlen problémák előtte. Vagy 
megértette-e a ker. morál fenséges i n t e l m e i t ? . . . legfel-
jebb azokat, melyek gyermeki életét érintették, melyek reá 
tartozhattak. Az alsó osztályok helyett csakis ez osztályok-
ban nevelhetünk e tantárgyak kapcsán öntudatos, egy-
házi életünket s annak intézményeit ismerő és kedvelő 
intelligens ev. ref. egyháztagokat. 

E tantárgyaknak alsó osztálybeli tanítása azt ered-
ményezte, hogy az ifjú, ki a III. IV. osztályok elvégzése 
óta nem foglalkozott hittannal, a VII. osztályban, midőn 
az összehasonlító vallástörténet mezején az ev. ref. hit-
tani álláspont értékét kellett igazolni a polytheistikus 
vallások elmaradottsága, vagy az izlam, vagy az ó-testa-
mentom partikularizmusával szemben, nem volt tisztában 
sajá t egyháza tanaival. Sokszor csodáljuk felekezeti közép-
iskoláinkban végzett világi egyéneknek járatlanságát a 
bit tanban, akárhányszor kérkedőleg, felekezetünk állás-
pontját kicsinyelve hivatkoznak előtünk az unitárizmus 
tetszetős dogmájára, mely szerintök csupán a lényegest, 
az egy Isten lételét és imádatát öleli fel. Bizony ha az 
ilyenek a gimn. vallasoktalásban megnyerték volna azt 
a lelki táplálékot, mely a bibliából fakadva egyedül 
Krisztustól ered, nem szállaná meg szívöket a kétkedés, 
vagy a kishitűség. 

A hittan tanítása folyamán alsó osztályokban a 
növendékek értelmi fejletlensége miatt be sem mutathat-
tuk az ev. ref. szimbolikus könyveket, a tanítás sem 

ezek nyomán haladt. Tehetnék-e vájjon szolgálatot az 
egyház érdekének, a vallásos oktatás, nevelés ügyének, 
ha a második helvét hittvallás szövegét, vagy a heidel-
bergi káté dogmatikus tanításait olvastatnám, a III. IV. 
osztályokban. 

Előre is tán ellenvetés gyanánt hangzik állításaim 
ellenében, hogy hiszen az eddigi beosztás szerint az 
egyes ker. felekezetek szimbólumait és hittani álláspontját 
ismertető szimbolika tananyagul volt előírva a VI. osztály-
ban ? Tetőződhetnek az ellenvetések azzal, hogy a kon-
templált beosztás mellett a szimbolikának, e célzatánál 
fogva fontos vallástani tantárgynak hely nem fog jutni 
a középiskolai vallástanításban. Nem kicsinylem e tan-
tárgy fontosságát, mely ev. ref. egyházunk és más ker. 
felekezetek szimbolikus bittanát ismertetve, reá mutat a 
felekezetek közti dogmai válpontokra (status controversiae) 
igazolva az ev. ref. álláspont helyességét. Nyugton volnék 
azonban, ha tervezett beosztásom folytán a szimbolika 
elmaradna, nevezetesen sokkal építőbb tantárgy, az egy-
háztörténet szorítaná ki helyéről: azt az érdeket pedig, 
mely a szimbolika tanításával szemünk előtt lebeg, pótolja 
a hittannak a felső osztályokban tanítása, hol alkalma 
nyilik a vallástanárnak összehasonlítást tenni felekezete 
és a másként értők nézete között, igazolni egyháza állás-
pontjának jogosultságát és igazságát. Ez pedig nem csekély 
érdek! »A Veszta szüzek 2000 év óta nyugvó árnyaitól 
ne tar tsunk: de bezzeg ugyancsak védekezni kell az 
apácazárdák nevelő intézeteitől, rózsa füzéres^ és tömjén 
illatos szépészeti befolyásától*. — mondja Balogh Ferenc, 

Barla Jenő, 
(Vége köv.) fó'gimn. vallástanár. 

T Á R C A . 

A pápás és a protestáns vallás alapja. 
(Folytatás.) 

Micsoda alapokon nyugszik a római egyház? A római 
egyház azt tanítja, hogy az egyházat Jézus Krisztus ala-
pította, az ő lelke átszállott a tanítványokra, a tanít-
ványok lelke pedig ezek utódaira. Az egyházat mindig a 
Szentlélek, Istennek lelke vezette eleitől fogva mind a 
mai napig és ez munkálkodott különösen azokban a 
nagy zsinati összejövetelekben, melyek a pápa előülése 
alatt tartattak. A mit ezek a zsinatok igazság gyanánt 

jelentettek ki, az örök, megdönthetetlen igazság marad, 
a mit ezek törvényerőre emeltek, az örök, törhetetlen 
szabály m a r a d ; mivel ezeken a zsinatokon nem emberi 
bölcseség, hanem Istennek lelke volt a határozó. Az egy-
ház minden utóbb kelt határozmányai tökéletes összhangzás-
ban vannak az előzőkkel, minthogy azokban mindig 
egy és ugyanazon isteni erő jut kifejezésre. A keresztyé-
neknek pedig az a legelső és a legfőbb kötelességük, 
hogy az egyház tanítasainak és rendeléseinek föltétlenül 
alá vessék magokat. Mihelyest ebben ingadozni találnak, 



a Krisztus országa legfontosabb alaptörvényét sértik meg. 
Az egyház az ő abszolút tekintélyének erejénél fogva 
mindjárt kezdetben a szentkönyvek bizonyos gyűjteményét 
állította össze; Istentől nyert világosságot arra, hogy az 
iratok százai közül a valódit kiválaszthassa. Ez a biblia 
ó- és újtestamentumi része, Istennek igéje, a melynek 
kijelentései előtt föltétlenül meghajlik a keresztyén ember. 
A biblia iratai azonban idegen nyelven, héber és görög 
nyelven vannak í rva : ezeket le kellett fordítani. De 
nem minden fordítás hangzik egyformán. Azt tanítja 
tehát az egyház, hogy csak egy abszolút hiteles fordítás 
van, ez az egyház által jóváhagyott latin fordítás, az 
u. n. Vulgata, ebben ugyanazon isteni lélek munkálkodik, 
mint az eredetiben s épazért minden római keresztyén-
nek a Vulgatához kell alkalmaznia magát. Azonban a 
biblia tanítását többfélekép lehet magyarázni, azokból 
többféle eredményt lehet levonni. Sokban eltérnek a véle-
mények eme tiszteletreméltó kijelentések felett. Az igaz-
ságnak megfelelő magyarázatot már egyedül az egyház 
szolgáltatja s ép azért a híveknek ahhoz kell alkalmaz-
kodniok. 

Az Istentől vezetett egyház továbbá a keresztyén-
ség belső életét gazdag istenitiszteletté alakította ki az ő 
képleges cselekvényeiben, áldozataiban, és imádságaiban 
énekeiben és prédikációiban, tiszteletreméltó vallásos gya-
korlataiban; Istennek szolgáit egy nagyszerű rendbe fog-
lalta össze, a mely az egyszerű segédlelkészeken kezdő-
dik és a Tiberis partján székelő szentatyában csúcsoso-
dik ki. Az egyház ad biztos utasításokat a híveknek az 
életvezetést illetőleg és fentartja magának a jogot ahhoz, 
hogy szent szószólója legyen mindazoknak, a kik az ő vigasz-
talását és áldását igénybe veszik. Ezt a felséges épületet 
megingatni akarni istentelen merénylet leendene. De hát 
nincsen e megengedve, az egyes hívőnek a kutatás és 
vizsgálódás ? Óh igen, csakhogy kutatása eredményét a 
felsőségnek kell bemutatni és azok helybenhagyását kell 
kikérni. Ha úgy találják, hogy az illető ellentétben van 
az egyház tanításai és törvényeivel, megadja magát 
s megtagadja szelleme és gondolkozása gyümölcsét. És 
ő ezt nem gyávaságból teszi, hanem keble mélyén 
gyökerező kötelességérzetből, mennyiben így nyugtatja meg 
magát : >hogyan merészelném én nyomorult földi féreg 
azt állítani, hogy az én értelmem felvilágosultabb az egész 
kimondhatlanúl tiszteletreméltó egyház bölcseségénél, hogy 
az én felfogásom jobb annál, a mit számtalan milliók 
lelke és sok század a maga hitének elfogadott ? Én ugyan 
korlátolt tehetségemnél fogva egészen más alakban látom 
a dolgokat, de inkább tévedőnek tartom magam, mintsem 
hogy az én szent anyámmal, az egyházzal méltánytalan-
ságot kövessek el. A mit ő tévelynek tart, azt én is an-
nak ta r tom; hiszem azt, a mit ő hinni tanít. Mindezekért 
a felelősség nem az én vállamon nyugszik, hanem az 
övén*. 

Csodálkoztak azon, hogy azok a katholikus püspö-
kök, a kik annak idején oly hevesen beszéltek és írtak 
a pápai csalhatatlanság dogmájának kijelentése ellen, mire 

fogadták el a küzdelem lezajlása után ezt a tant. Sokszor 
nyilatkoztak így felölök: »nézzétek ezeket a jellemtelen 
embereket, ma ezt vallják igaznak, holnap meg ennek 
az ellenkezőjét*. A ki így beszél, az méltatlanúl bánik 
ezekkel az emberekkel. Ők katholikusok akarnak maradni 
és azok is, még pedig legbensőbb meggyőződésük szerint 
és ők azt mondják : »ime a nagy zsinat szabályszerű tor-
mák közt így határozott , mi a határozathoz tart juk ma-
gunkat. Ha Isten másként akarja vala, akkor könnyebb 
lenne helyzetünk. De mi meghajlunk, mert föltétlen enge-
delmességgel tartozunk az anyaszentegyháznak*, őszinte 
és meleg rokonszenvvel viseltetünk az ó-katkolikusok ki-
csiny serege iránt, de minden elfogulatlan ember kényte-
len lesz bevallani, hogy ezek a katholikusok épen olyan 
protestánsok a magok módja szerint, mint a mi apáink 
voltak 300 vagy 400 évvel ezelőtt. 

De hát ennek az egyháznak csak az ő kiváló szer-
kezetében, számbeli ^snlyában volna-e az ereje egyedül? 
Csak ezáltal tartotta-e össze a századok viharában a 
széthúzó elemeket, csak ezáltal fejtett-e ki győzedelmes 
ellenállást az erős megtámadásokkal szemben ? Nem, a 
római egyház nagyobb dolgokat is végzett, beleömlesztette 
a népekbe azt a hitet, hogy a ki ő hozzá hü marad, 
annak örök idvessége biztosítva van, a ki azonban nem 
enged hívásának, hanem annak makacsul ellentáll, az 
Istennel való békességét örökre eljátszotta. Az egyházon 
kívül nincs váltság, nincs üdvösség. Az üdv titka felett 
rendelkező társulat pedig kötelezve van arra , hogy ha 
lehetséges, megnyerje magának az egész emberiséget. És 
valóban a római egyház a föld minden pontján felütötte 
zászlóját, s ar ra törekszik, hogy a föld minden népeit 
a római pápa pásztorsága alatt egy nyájba gyűjtse össze. 
És a mily buzgalommal igyekszik uralmát kiterjeszteni, 
époly buzgalommal igyekszik megakadályozni az elpár-
tolást és ellensúlyozni teljes erővel az eretnekség mérgét. 
Hogy hite szerint, megmentse az emberiség legfőbb kin-
cseit, pusztító háborút folytat az elpártolok és hitetlenek 
ellen és támaszkodik e tekintetben az ótestamentorn tör-
vényére, a mely a Mózes 5 könyve 13 részében ekképen 
van kifejezve: »ha téged a te testvéred, fiad, leányod, 
feleséged titkon csalogat mondván: menjünk és tisztel-
jünk idegen Isteneket; ne nézz reá szánalommal, ne kí-
méld és ne rejtegesd őt ; hanem megölvén megöljed őtet; 
a te kezed legyen először raj ta, azután az egész népnek 
keze. Ha valamelyikben a te városaid közül ezt hallod 
mondani: emberek jöttek ki és elfordítják a városok la-
kosait mondván : menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, 
keress, kutass és szorgalmatosan tudakozódjál és ha igaz 
és bizonyos a dolog és megtörtént az az utálatosság kö-
zötted, hányd kard élére annak a városnak lakosait ; 
áldozd fel azt mindenestől fogva a mi benne van.* Az 
egyház vezérei ezt mond ják ; »mi mint emberek sajnáljuk 
az eretnekeket, nem szomjúhozzuk véröket. De sokkal 
jobb az, ha egy kisebbség testi halált szenved, mintha a 
nagy többség a tévtanok halálos mérgének áldozatául 
esik és a lelki halálnak engedtetik át. Az 1572. augusztus 



24-iki Bertalan-éjszakája rettenetes esemény volt a maga 
nemében ; azonban ez mentette meg Franciaországban 
a római egyházat a végenyészettől. A hitnyomozó tör-
vényszékek az emberek sok ezreit vitték a máglyákra, 
azonban ezek nélkül Spanyol-, Olaszország, Osztrák-
Magyarország a protestantismusnak estek volna áldozatul. 
Épazért nekünk azok eljárását helyeselnünk kell.« És a 
római egyház mind e mai napig helyesli is azokat. Ily 
módon a római egyház egy szorosan elzárt egységet 
képez. Az egyház kebelében minden szektáskodási, vagy 
pártoskodási hajlam csirájában elfojtassék. Igen, a római 
egyház dicsekedhet azzal, hogy neki olyan hite van, a 
melyen a lefolyt századok lényegileg semmit sem változ-
tathattak és hogy nála a föld kereksége minden templo-
mában ugyanazon imádságok és vallástételek vannak 
használatban. Ha a jelenkor nyugtalanságaira és kitöré-
seire gondolunk, midőn a szellemek egymással csatáznak, 
midőn a vallásbeli pártok egymás ellen törnek, midőn 
minden, de minden kétségbe vonatik, érthetővé lesz előt-
tünk, ha némelyek, a szellemóriások eme küzdelmei köz-
ben, aggódni kezdenek és kedély izgalmukban a római 
egyház karjai közé menekülnek, mivel itt általános nyu-
galom és tökéletes egység található, mivel a kor erős 
zivatarai ide nem hatolnak be. Nem lehet boszankodnunk 
azokra, kik lelki üdvössségük miatti aggódásukban erre 
az útra tévednek. Mi azonban nem követjük őket. 

És mi képezi már ezzel szemben a protestantizmus 
alapját? A protestáns egyház alapja a föltétlen szabad-
ság. Kétségtelen az, hogy a történeti protestantizmus nem 
mindig volt következetes a maga alapelvéhez eleitől fogva. 
Sok örökséget megtartott a római egyháztól. A protestáns 
államok hitszabályokat állítottak fel és gonosztevőkként 
bántak azokkal, a kik ezen szabályoknak nem engedel-
meskedtek. így égettette meg Kálvin Servetet, így juttat-
ták a nápolyi gályákra a berniek az ujrakeresztelkedőket 
épen akkor, midőn megyéjükben a szegény francia huge-
nottákért imádkoztak és részükre segélyt gyűjtöttek. Protes-
táns állam hogy nyúlhatott ilyen kárhozatos eszközökhöz, 
hogy fentartsa a maga kebeleben a hitegységet ? Nagyon 
helyén való is ez a fájdalmasan érintő kérdés. Sőt még a 
zürichiek sem voltak mentek a hitkényszertől. Már Zwingli 
idejében megtörtént, hogy az újra keresztelkedőket a 
Limmatba fullasztották és a tizennyolcadik század utolsó 
negyedében is megtörtént, hogy azon egyéneket, kik 
Baumában akarták tartani ártatlan istentiszteletüket, Zü-
richbe hurcolták és kegyetlen fogságban tartották. Sőt 
olyan messzire sem kell vissza mennünk. Ha valaki 50 
év előtt azt kérdezte volna a zürichi néptől: »meg vagy-e 
győződve arról, hogy itt abszolút vallásszabadság ural-
kodik, hogy mindenki szabadon élhet a maga hitének 
és senki sincs a r ra kényszerítve, hogy gyermekeit meg-
kereszteltesse és megkonfirmáltassa, hogy a hitetlenek és 
másként hivők azt cselekedjék a vallásos gyakorlatokkal 
a mi neki tetszik ?« egész határozottsággal nemmel felel-
hettek volna. A vallasszabadság alaptörvénye csak az újabb 
korban jutott érvényre, pedig hát mégis csak ez az alap, 

melyre a protestantizmusnak építeni kell, ha hű akar 
maradni belső lényegéhez s ha az idők viharainak ellent-
álló épületet akar emelni. De hát azt az ellenvetést te-
heti valaki : hová fog jutni az emberiség, ha mindenki 
azt hiheti és taníthatja, a mit akar. ha föltétlen szabad-
ság leend ? Meglehet jósolni, hogy szétszakad minden kö-
telék s mind több-több szekták és pártok fognak kerekedni 
és a vélemények végtelen tömkelegében tönkre fog menni 
az emberiség legszentebb lelkiélete. Igen, a római egy-
ház abban reménykedik, hogy nálunk a szétforgácsolódás 
mind nagyobb mérveket fog ölteni, míg végül az áldatlan 
szabadságba belefáradt s sziveikben megsebzett tévelygő 
gyermekek, miként az evangéliumi tékozló fiú, az ősi 
anyaegyház kebelén fognak keresni menedéket. 

Dr. Furrer Konrád után 
(Folyt, köv.) Euszkay Gyula. 

BELFÖLD. 

Tábori lelkészek ügye a delegációban. 
Hogy mennyi sok sérelme van az evangéliumi egy-

házaknak, lelkészeiket illetőleg a hadseregben, arról mái-
sok szó esett idehaza. Foglalkozott vele a konvent, fog-
lalkoztak kisebb és nagyobb időközökben egyházi lapja-
ink. Foglalkozott vele Lapunk is több izben, különösebben a 
mult év elején, a mikor egész tüzetesen rámutattunk 
azokra az anomáliákra, melyek e tekintetben vannak és 
a sérelmekre, melyek bántanak. E mozgolódásnak köszön-
hető, hogy a delegáció hadügyi bizottságában az idén 
szóba került a dolog s az orvoslásra egy és más lépés 
történt. 

A hadügyi költségvetés tárgyalása közben a negye-
dik címnél (katonai lelkészek) Münnich Aurél előadó fel-
említi azt az aránytalanságot, hogy, míg a tábori lelkészi 
karban 142 római katholikus, 11 görög-katholikus, 11 görög-
keleti lelkész látja el híveinek lelki szükségleteire meg-
kívántató teendőket, addig református lelkész négy és 
ágostai evangélikus négy van alkalmazva, pedig a katho-
likusok és protestánsok arányszáma 7 : 1. A 142 római 
katholikus lelkészszel szemben tehát e szerint busz protes-
táns volna alkalmazandó. Különösen szembeötlő a protes-
tánsok hátrányos helyzete, ha tekintetbe veszszük, hogy 
míg a római katholikus tábori lelkészi kar évi budgetje 
700,000 frt, addig a protestánsoké 14,800 frt. A feladatok 
egyformák lévén, méltányosnak tartja szóló ezen arány-
talanságnak olyképeni kiegyenlítését, hogy a protestáns 
tábori lelkészek, — ha nem is többször — legalább 
évenkint négyszer látogassák híveiket, legalább ott, a hol 
50-en felül vannak. A római katholikus lelkészek híveiket 
havonkint meglátogathatják, de ez a nyolc protestáns tábori 
lelkészre nézve fizikai lehetetlenség, mert például a buda-
pesti tábori lelkész hatáskörébe 10 kadét- és egy alreál-
iskola van beosztva. Annál érezhetőbb a szükség, mert 
a helyi lelkészek sok helyütt be sem engedik a katona-
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ságot a templomba, mert attól tartanak, hogy e miatt 
többi híveik maradnak el. Hogy a protestáns lelkészek 
helyzete a róm. katholikusokéval szemben aránytalanul 
mostohább, kitűnik abból, hogy a protestáns lelkész a 
római-katholikus káplánnal van egy rangban és hogy a 
legmagasabb protestáns katonai lelkész is csak a nyolca-
dik rangosztályba tartozik és feljebb nem mehet. Végül 
nem méltányos, hogy a protestáns egyházi ügyeket a 
római katholikus tábori püspök intézze. Kéri a hadügy-
minisztert, hogy tegye e kérdést tanulmánya tárgyává és 
a mennyiben a közölt adatok a helyzetnek megfelelnének, 
a jövő költségvetés keretében ejtse módját annak, hogy 
a katonai lelkészi ügy a protestánsokra nézve is méltá-
nyos megoldást nyerjen. 

Helyteleníti még, hogy a róm. katholikus tábori 
püspök intézkedik a nem katholikus lelkészekről is. 

Szilágyi Dezső elnök összegezve a felhozottakat 
kiemeli, hogy helyesebb, ha világi referens tesz javaslato-
kat a lelkészekre nézve, mint ha idegen vallású egyházi, 
s megemlíti, hogy a protestáns lelkészek szaporítása már 
az arányosság szempontjából is szükséges. 

Krieghammer Ödön báró hadügyminiszter kijelen-
tette, hogy a kérdést megfontolás tárgyává teszi, illetőleg 
ő Felsége elé fogja terjeszteni, kijelentette továbbá, hogy 
nincs kifogása az ellen, hogy külön referensi állás szer-
veztessék a nem katholikusok részére. 

Nem sok ugyan a mi történt, de mégis rendkívül 
fontos dolog, hogy a legilletékesebb helyen, a delegáció-
ban is emelkedtek hangok lelkészeink érdekében. Mert az 
egyházi főhatóság átirataira nem sokat hederített a hadügy-
miniszter, az egyházi sajtó pedig neki Hekuba. 

Ha a fentebbi felszólítások következtében a lelkészi 
állások száma szaporíttatnék, annak igazán örvendenénk. 
De azt már nem tartanánk szerencsés megoldásnak, hogy 
az összes nem róm. katholikusok részére egy polgári 
referens neveztessék ki. Nem pedig épen azért, mert 
ha a római katholikusoknak van külön egyházi referensük, 
ugyan olyan joggal 'megkívánhatjuk mi, hogy a mi dol-
gainknak előadására ahhoz értő, s az ügyet leikükön 
viselő egyházi férfiak alkalmaztassanak, mint referensek. 
S ez a gyakorlatban könnyen kivihető volna. Mert ha 
mind a két evangéliumi egyház részére kineveznek egy-
egy szeniort (egy már van, tehát csak egyet kellene szisztema-
tizálni) azok kommandirozhatók a bécsi lelkészségekbe, 
s olt nemcsak a hadtestparancsnokságnak, hanem egy-
szersmind a hadügyminisztériumnak is lehetnének refe-
rensei. Meg is volt egyszer ilyenformán a dolog a bol-
dogult Militár-szuperintendensséggel, s csak azért hiusult 
meg, mert egyoldalú volt. Abból azonban most sem lesz 
semmi haszon, ha a hadügyminisztériumban egy referens 
lesz, a ki voltaképen sehova se tartozik. A mellett pedig 
megmarad az a jogtalanság, hogy az egyes hadtesteknél a 
római katonai plébánosok a referensek az evangéliumi 
lelkészek dolgaiban is. Egy sérelem orvosoltatik, az is 
csak talán, nyolc pedig és esetleg több is megmarad. 

Alapos és gyökeres reformokra volna ott szükség, 

hogy jogaink teljesen érvényesülhessenek. Abban a remény-
ben üdvözöljük a kezdetet, hogy folytatása teljesebb és 
alaposabb lesz. 

Grotius. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A német ev. lelkészek Angliában ez évben is meg-

tartották szokásos értekezletüket. Komoly tudományos és 
gyakorlati diasporális kérdések képezték a megvitatás tár 
gvát. így Augustat newcastlei lelkész Speneer morális 
tudatáról értekezett és kimutatta, hogy Speneer fejlődési 
tana az eihika pszichológiájára vezetett az újabb termé-
szel filozófusoknál. Itzeroft, londoni lelkész a reformáció 
áldásáról értekezett az egyházban, tudományban és állatni 
életben, míg Diestel lelkész az osztrák »Los von Rom« 
mozgalmáról és Veit lelkész a franciaországi rómaellenes 
reformmozgalomról tartott előadast. Az osztrák mozgalom 
fölsegélyezésére 800 márka kollektát gyűjtöttek. A további 
előadások közül kiemeljük Witfmann lelkészét, ki a skót 
szabadegyház keletkezéséről, Meyer lelkészét, ki Krisztus 
személyiségéről, mint a személyes bitélet és a tudományos 
tárgyalás fundamentumáról, és a konfirmációi oktatás 
módszeréről a diasporális egyházközségekben és végiíl 
Veit lelkészét, ki a vallás próféciái elemérői értekezett. A 

többi kérdések a gyakorlati élet körére és feladataira vo 
natkoznak. — Tanulhatnánk német prot. testvéreink tö-
mörüléséből a diasporában! Nekünk is itt Magyarorszá-
gon intenzivebb hitbuzgőságra, nagyobb áldozatkészségre 
és szorosabb érdekszövetségre volna szükségünk. Keres-
sük az egyesítő kapcsokat és szeretettel fedezzük az el-
különítő érdekeket ! 

De másfelé is erősebb tömörülésre van szüksége a 
protestantizmusnak. így Sabatier t anár a minap a francia 
protestantizmus mostani helyzetéről értekezett a »Rev. 
Crét.« hasábjain. Dicsérőleg emlékezik meg a írancia 
prot. egyház nagy életerejéről és intensiv tevékenységéről, 
de korholja a szervezetben való egyöntetűség hiányát. A 
belmisszióra évenként 4 0 — 5 0 ezer frankot fordít, szo-
ciális téren is a protestánsok az elsők, — másrészt azon-
ban fájlalja, hogy a francia protestánsok máig sem tud-
nak egyesülni. A Dreyfuss-féle hírhedt, pörben a protes-
tánsok Dreyfuss párt ján állottak, míg a pápás főpapok 
bölcsen hallgattak, a jezsuiták pedig ellene hevesen agi-
táltak. A protestánsok elleni támadásokban sem volt 
hiány, sőt még Kálvin emlékét, is szidalmazták. Az idők 
jeleiből ítélve hangsúlyozza Sabatier, hogy a liberalizmus-
nak és az orthodoxiának egyesülnie kellene, hogy így egy 
egységes tömör francia protestantizmus sikerrel megtör-
hesse a pápás francia liga régi gonosz szellemét. Tehát 
tömörülni — ez a jelszó most Franciaországban is, a hol 
tudvalevőleg igen élénk antipápás mozgalom kezd nyil-
vánulni a klérus körében. Sőt vannak hangok, a melyek 
egyenesen a protestantizmusban látják Franciaország jö-
vőjét. Mert hogy a pápás román népek a dekadentia egy 
nemébe estek, azt Spanyolország mellett napjainkban 
Franciaország példája is igazolja. Ezek épen a Gondvi-
selés s a Stein által hangsúlyozott vallási optimizmusnak 
az út ja i ! 

Amerikában is erős tömörülését észlelhetjük a prot,. 
vallásfelekezeteknek. így a lutheri egyetemes zsinat, a 
minap Moldehulcl lelkész elnöklete alatt Chicagóban ülé-
sezett. Örömmel konstatálta a jelentés, hogy Amerika 



lutheri egyháza a hitetlen racionalizmus következetes 
legyőzéséhen egyedül áll a prot. vallás felekezetek között. 
Az Írásban vetett hite mindenben szilárd és öntudatos, 
mely azonban távol áll a betüimádástól. Theológusai 
mélyen betekintettek az irás isteni üdvökonómiájába, talán 
mélyebben, mint a német lutherizmus klasszikus hazájá-
ban. Erős küzdelmet folytatott az irás körül, de abból 
győzedelmesen került ki az egész vonalon. Nyelvi és 
zsinati szétszakadozottsága mellett sincs az amerikai luth. 
egyháznak egyetlenegy olyan professora, ki ne vallaná 
az irás ethikai inspirációját és feltétlen normatív tekin-
télyét. A ki azt megtagadná, nem maradha tna meg tovább 
a maga tanszékén: Soha sem volt az egyetemes zsinat 
abban a helyzetben, hogy háretikus tendenciák miatt 
ítélkeznie kellett volna, különben az amerikai luth. egy-
háznak van 2029 egyházközsége és 1 ,233 papja. — 
Boldog amerikai lutheránusok, a kiknél ily áldott álla-
potok vannak, hogy a gyakorlati egyháziasságnak ezer 
meg ezer bajait még csak meg sem érintik egyetemes 
zsinatukon ! 

Annál nagyobb bajban vannak a német ev. misz-
sziói stációk Natálban, hol 50 évvel azelőtt Harms 
lüneburgi földművelőkből alkotott evang. gyülekezeteket. 
Ottani helyzetükről eredeti tudósítás alapján így ír Lut-
hardt l ap ja : A mi missziói stációink és ev. gyülekeze-
teink eddigelé meg voltak kiméivé a háborútól, mivel 
azok távolabb vannak a harctérről. Annál nagyobb ve-
szély és a szorongatás Natálban, a mi annál nagyobb, 
minél inkább visszaszorítják a burok az angolokat. Külö-
nösen exponált helyzetben van Empangveni. a hol Harms 
direktor (az alapítónak unokája) és Fintel és Kück misz-
szionáriusok laknak. Az állomás nem messze van Lady-
smith-től, a hol az angol csapatokat körül zárva tar t ja a 
búrok főserege, .louhert generális bethániai templomunk 
fölavatása alkalmával 1892-ben tartott beszéde miatt 
minálunk jó emlékezetben van, a hol igen elismerőleg 
nyilatkozott a mi missziónkról és remélhetőleg kimélni 
is fogja misszionáriusunkat és missziói állomásainkat. S 
a mint a háború eddigi viseléséből csudálnunk kell had-
vezéri jeles tulajdonait, úgy másrészt jó reménységgel és 
bizalommal is vagyunk iránta. De máris sok sebet oko-
zott a háború, a melynek pedig még csak az elején va-
gyunk, a kilátások igen szomorúak. Hiány van az intéz-
ményekben és eszközökben, a melyekkel a sok sebesültet 
ápolhatnók. Angliában több a könyörületes sziv, míg a 
búrok teljesen magukra vannak hagyatva. — Eddig a 
tudósítás, a melyből megértjük a német ev. misszió szo-
rult és szorongatott helyzetét. A tudósítás segélyt kér 
Németországból, a honnan Mary hannoverai hercegnő is 
igen élénk érdeklődéssel viseltetik a búrok és az evang. 
missziói stációk iránt, a mint azt Haccius hermannsburgi 
lelkészhez intézett múltkori levelével is igazolta. Hát bi-
zony szomorú dolog a protestantizmusra nézve, hogy a 
keresztyén kultúra elsőrangú hordozója a prot. Anglia, 
véres háborúval tépi meg századunk alkonyán eddigi 
dicsőségét ! Anglia azóta, hogy Viktória uralkodik, nem 
több, mint 40 háborút viselt. A nagyhatalmak intérven-
ciója véget vethetne e prot. mészáriasoknak. 

A német prot. liberális és orthodox papi és tanári 
köreiket lázas izgatottságban tartja egy idő óta Weingart 
lelkész esete, kit »a főbb üdvtörténeti tények és tanok 
megtagadása miatt* felettes hatósága hivatalától elmoz-
dított. Az orthodox irányú »Hannov. Pastoral-Corresp*. 
Weingart elmozdítása feletti különös örömének ád kifeje-
zést. és megjegyzi, hogy világos bizonysága annak, hogy 
a hannoverai tar tománye^yházban a hitvallásnak nem 
csupán csak papiros, hanem eminens érvénye és jelentő-

sége van. Hát biz' az szomorú dolog, hogy egy a theo-
lógiában mivelt lelkész ilyen protestánsellenes el járásra 
alkalmat szolgáltatott. A sok tlieol. tanvita úgy látszik 
megdermesztette a prot. hitéletet és evang. hitbuzgóságot 
Németországban. Nem ismerjük közelebbről a részleteket, 
de annyi bizonyos, hogy a mai theol. tudomány nem 
oka a mai Schrumpf, Schvalb vagy Weingart-féle esetek-
nek, — viszont azonban nem szeretnők, ha a hitvallások 
betűje miatt bárkit is anathemával súj tanának egyházunk-
ban. Nekem úgy látszik, hogy Honnoverában az óprotes-
tantizmushoz hasonlóan nagyobb súlyt fektetnek »a tiszta 
tanra*, mint az ev. életre és hitbuzgóságra. így legköze-
lebb is egyik zsinatján a személyes ördögről szóló tan-
nal foglalkoztak, a melynek vitájában nem kisebb embe-
rek, mint Bennigsen főegyházi tanácsos, Uhlhorn apát 
és Schuster generál-superintendens vettek részt. így Schus-
ter beigazolta, bogv »az ördögről szóló tan nem csupán 
az egyház tana, hanem egyenesen az Úrtól származik*. 
Hát nincs már az evang. üdvigazságnak más darabja, a 
mely fölött egy zsinaton nagyobb sikerrel és eredmény-
nyel v i ta tkozhatnának? 

Pfleiderer berlini tanár, az ismert nevű vallásböl-
cselő »reformáció és revolúciós cimmel egy igen érdekes 
és tanulságos dékáni beszédet tartott Luther születése 
tavalyi emlékünnepén. E beszédében, mely azóta önállóan 
is megjelent, XIII. Leó pápa ellen fordul, ki tudvalevőleg 
a Canisius ünnepélyek alkalmával Luthert azzal vádolta, 
hogy a tévelygés és az erkölcsi romlás mérgét árasztotta 
el forradalmi jellegű reformációjával a német tartományok-
ban. Pfleiderer történeti alapon kimutatja, hogy nagyon 
alantas fokon állott a Luther korabeli katholicizmusban 
a vallásosság és erkölcsiség, s az alsóbb osztályoknak 
lázadására vezetett az egész vonalon. Luthernek a paraszt-
lázadással szemben tanúsított viselkedése napnal fénye 
sebben igazolja, hogy nem volt forradalmár. De a prot. 
elv sem tekinthető forradalminak. Luther nem volt enthu-
sziaszta, mert lelkiismerete az Isten igéjében voltmegkötve. 
S miután a protestantizmus szilárd, lelkiismeretes és őszinte 
hitbeli meggyőződést kiván, ép azért a hitnek teljes fel-
fogására és értelmezésére irányuló törekvése szinte véré-
ben van. Története csupa nyugtalanság és mozgolódás. 
Ez az ő »kinja«, de egyúttal nyilvánvaló előnye és ereje 
az individualitást megölő katbolicizmus látszólagos moz-
galmával szemben. A protestantizmus alapelve nem az 
egyházi revolúcio, hanem a vallásos egyházi evolúció 
elve, mely mint ilyen nem vezet az isteni igazság meg-
tagadására, hanem igenis annak tisztább kifejtésére és 
felfogására. Kimutatja továbbá a tudós tanár, hogy a 
prot. elv a világi erkölcsiség terén sem hatott feloszlató-
lag, hanem igenis pozitive építőleg, még pedig úgy a 
a házassági, mint a polgári és a modern szuverén állami 
élet terén. Igv Luther támogatta ugyan a fejedelmi abszo 
lutizmust, de küzdött a 'fejedelmi önkény ellen, és lehe-
tővé tette az állami életnek észszerűbb berendezései. S 
végül Németország későbbi szakadozottsága sem folyomá-
nya a reformációnak, hanem igenis a római pápás theokra-
ciának s az ellenreformációnak. — Helyes dolog volt. 
hogy Pfleiderer ezeket a gondolatokat újból fölelevenítette, 
különösen akkor, a midőn a római pontifex lépten nyo-
mon sérti és bántja a protestantizmust. Az is helyes, 
hogy Pfleiderer »Kant mély értelmű bölcseletét* a prot. 
lelkiismereti vallás alapján kifejlődöttnek tünteti töl. Csak 
azzal nem tudunk egyetérteni, hogy Pfleiderer párhuza-
mot von Schiller »szép lélekideálja* és »a ker. ember 
szabadságának* Luther-féle gondolata között. »A szép. 
szabad és erős lélek* Rousseau idealja, a melyhez semmi 
köze »a ker. ember evang. szabadságának*. 



XIII. Leó pápa a század alkonyán is hallatja sza-
vát. »Általános jubileumra és köteles és megérdemlett 
köszönetre* hívja fel »a tisztelendő testvéreket« és elren-
deli »a Bazilika szent kapuinak megnyitását és a teljes 
búcsúval járó bűnbánatot*. Abban a meggyőződésben van, 
»hogy eddig is a pápaság szava és intelme Isten kegyel-
mével a nép vallásosságában föllendülést és az engedel-
messég iránt buzgóságot idézett elő*. Nagyobb római 
zarándokutat is remél, hogy ott »lelkük megtisztuljon*. 
Majd fájdalmas hangon is folytat ja: »Mi erre az időre 
természetesen szivünkből óhajtjuk, hogy Róma felvegye 
régi alakját, régi képét, a midőn atyáink szokása sze-
rint az istentiszteletet minden megszorítás nélkül teljes 
egészében, nyilvános fénynyel s az idők szentségének 
megfelelően tudtuk volna végezni: vagyis hogy az ide-
gen az előbbi szertartások megfigyelése után ráismerjen 
a szent városra. Azonban a pápaság megrablásával a 
katholikusok szabadságát is megszorították. A benlakók 
és idegenek jámborságának nem maradtak meg, csak az 
Isten házai*. S végül »a pápai szék tekintélyén ejtett 
egy másik méltatlanság és súlyos sérelem* sem kerülte 
el a kesergő szent atya körültekintő figyelmét. A hágai 
békekonferenciát érti, a melyre, »mint legfőbb pásztor« 
meghívást nem kapott. Pedig »a legfőbb pásztori hiva-
tásnak Isten adta jogában gyökerező kötelessége, hogy 
az igazságosság érdekében közbelépjen, a békét közvetítse 
s a viszálvkodásokat távol tartsa egymástól!* S »a pápai 
szék ezt a döntő tekintélyét minden időkben elismerték 
s a közvélemény is követelte, hogy a pápa képviseltetni 
fogja magát a hágai békekonferencián. Csakis egyetlen 
egy hang emelkedett fel ez ellen s addig agitált akarata 
mellett, mig keresztül vitte. Mi azt hisszük, hogy ezek a 
hangok azokéi voltak, akik Róma elfoglalásával a pápa-
ság hatalmát megtörtélr, mily ellenséges indulatokat kell 
látnunk ama hatalom részéről, amely mindenhol félti ha-
talmát a pápaság Isten adta jogának és hatalmának ki-
nyilvánításától és érvényesítésétől ? Hozzon a jövő bármit, 
mi Isten segítségével sem engedékenyek, sem félelem nél-
küliek nem leszünk. »Hát csak keseregjen továbbra is a 
szent atya a multakon s a jövendőn! Nagyon alkalmas 
időt választott erre a század alkonyán. 

A Rómában lakó német protestánsok templomépí-
tési ügyéről igen szomorú dolgokról értesít Beyschlag 
»Deutsch ev. Blátter* dec. füzete. »Szégyennek* mondja 
azt a nov. 19-iki gyűlést, a melyet ez ügyben az ottani 
protestánsok tartottak. E kolóniában vannak prot. elemek, 
a melyek a pápasággal és a porosz követséggel egyetem-
ben minden áron meg akarják hiúsítani az önálló német 
prot. gyülekezet-alapítást s a templomépitést. A porosz 
követség ev. lelkésze is azok táborában. Sajátságos állá-
suk van azoknak a hivatalos udvari és követségi papok-
nak ! Tapasztalásból tudom, hogy p. o. Szófiában Sándor 
fejedelem udvari papja : Koch még kérkedett is ez állá-
sával és keveset törődött az ottani protestánsokkal. — 
Beyschlag tanár Pál apostolnak I. Kor. 11. 19. erős sza-
vára emlékeztetve ama reményének ád kifejezést, hogy 
ama szégyenletes gyűlés válaszául annál tömörebben fog-
nak egyesülni a római protestánsok, és a követségtől tel-
jesen független önálló német ev. prot. egyházközségnek 
megalakítására fognak megtenni minden tőlük telhetőt. 
Hisz' a templomépítésre máris tekintélyes összeg gyűlt 
egybe, a melyet épen az »imoficielle ev. Deutschland* 
hozott össze. Ez lenne a legméltóbb felelet XIII. Leó 
pápának Luthert és a reformációt szidalmazó Canisius-
bullájára s a legszebb német prot. cselekedet a század 
a lkonyán! 

Az oroszországi óhitű egyház beléletéröl eléggé szo-

morú képet nyújt Pobedonoszew. az ú. n szent zsinat 
főprokurátora az 1896 — 97. évekről szóló jelentésében. 
Az óhitűek köréből legújabban olyan szekta vált ki, mely 
»szélső racionalisztikus s a ker. hit alapigazságokat mé-
lyen aláásó nézeteket* hirdet az egész vonalon. A racio-
nalizmus abban nyilvánul, hogy »sokan az óhitűek közül 
a baptistákhoz és a molokánokhoz térnek át, sőt többen 
újabb racionalista szektákat is létesítettek (kolnogorovzok 
és balorizkok.) »Az áttéréseknek politikai tendenciát is 
tulajdonít a jelentés, mely »nyílt hitetlenséget és a kor-
mányhatalommal szemben negatív magatartást* lát ez 
áttérésekben. E racionalizmus legyőzésének egyetlen óvó-
szere a jelentés szerint az iskola. Mi azonban kötve hisz-
szük, hogy a holt és merev ceremonializmus miatt az 
államegyháztól elidegenedett orosz egyházi elemeket vissza 
lehessen hódítani a mindenható orosz egyház számára. 
Egy'holt betűortodoxia párosulva 'merev és élettelen litur-
giái formalizmussal soha sem alkotott még egészséges 
vallásos egyházi életet. Az orosz egyház önmagán is ta-
pasztalhatja az egyháztörténelem szigorúan következetes 
logikáját és tanulságait. 

A drezdai udvari képtábról — mint Luthardt lap-
jában olvasom — eltávolították Hübner a Luther és Eck 
közötti lipcsei szóvitát ábrázoló ismeretes nagy képét, s a 
grinunai fejedelmi iskolának adta azt a kormány a ján-
dékba. Megütközéssel tárgyalta e dolgot a szászországi 
prot. sajtó, sőt az országgyűlésen is szóba került. S bár 
a pénzügyminiszter kijelentette, hogy tisztán csak művé-
szeti, nem pedig egyházfelekezeti indokokból történt a 
kép eltávolítása, még sem sikerült neki eloszlatnia a pro-
testánsok aggodalmait. Mindenesetre sajnálatraméltó, hogy 
a képtárnak a szászországi reformációra emlékeztető, 
ez taz egyetlen képét eltávolították, míg a róm. katholikus 
szerzetesi asketizmust és a Máriaimádást ábrázoló képe-
ket kevés mübecsök dacára meghagyták. Vannak a kép-
tárnak oly pápás képei is, a melyek a műkritikusok sze-
rint egyenesen profanálják a szemlélőnek vallásoserkölcsi 
érzelmeit. A kath. képeknek fanatikus elhelyezésére vagy 
eltávolítására ugyan senki sem gondol, de azért a leg-
utóbbi képkiállítás alkalmával még sem vásárolt a szász 
kormány kifogástalan mübecscsel biró prot. tárgyú képeket. 

Schafer„ az ismeretes belmissziói író »evang. nép-
lexikona* igen alapos tájékoztató a jelenkori szociális 
kérdések tömkelegében. Megjelent Bielefeldben. Ara hat 
márka. Nem csupán szociális és nemzetgazdasági, hanem 
egyúttal a népéletet emelő bibliai egyházi kérdések is 
vannak itt tárgyalva és pedig a legilletékesebb szakírók 
által feldolgozva. Sehol a közleményekben a túlzásoknak 
vagy hypothesiseknek semmi nyoma, s csakis a biztos 
eredmények vannak föltüntetve. Schafer igen ügyesen 
tudta a rengeteg ker. szociális tananyagot beosztani és 
csoportosítani. 

Végül az is örvendetes dolog, hogy a munkás osz-
tály javát célzó porosz központi egylet dec. 2-ikán tar-
totta Berlinben ez évi nagygyűlését. Ez egyesületnek van 
jelenleg 1126 tagja, 234 fiókegylete. 202 részvénytársa-
sága, 6 állandó és 684 évi tagja. Évi bevétele 16,696 
kiadása 12.660 márka. A vállalkozók és a munkások 
közötti anomáliák megszüntetésén vagy legalább is eny-
hítésén fáradozik ez egylet az egész vonalon. Élénk ér-
zéke van a szociális bajok és a népélet mizériái iránt, s 
ennyiben hatalmas faktor a szociális feladatok lehető meg-
oldásában. 

Eperjes. Z)r. Szlávik Mátyás. 



IRODALOM. 
Esküdtek és esküdtbirák törvénykönyve. Irta 

K. Nagy Sándor pestvidéki kir. törvényszéki biró. A 
»Magyar Könyvtár® 155—156. száma. Kiadja Lampel 
Róbert (Wodianer F. és fiai). Budapest, 1899. Ára 60 
fillér. — Büntető igazságszolgáltatásunk új korszakba lé-
pett a f. évi január l - jével . A büntető igazságszolgáltatás 
megoszlik a hivatott birák és a haza polgárai között. A 
határozathozatalra hivatott polgárok : az esküdtek; a ha-
tározatot hozó esküdtek testülete : az esküdtszék; az 
esküdtek határozata alapján itélő b i rák: az esküdt 
birák. Az esküdtszék és az esküdt birák együtt véve 
alkotják az esküdt bíróságot, mely a legnevezetesebb 
bünügyekben itél. — A kézalatti könyv azokat a törvé-
nyeket és rendeleteket ismerteti és magyarázza, melyek 
a büntető igazságszolgáltatáshoz szükségesek. Az első 
részben ismerteti az esküdt bíróság szervezetét, második-
ban az esküdtbirósági eljárást, a harmadik részben pedig 
a büntető törvénykönyv alapján mindazon ügyeket, a me-
lyek fölött az esküdtbíróság itél. Ez a könyv tehát magá-
ban foglalja mindazokat a törvényeket és rendeleteket, a 
melyek az esküdtbirák jogait és kötelezettségeit megszab-
ják. A szerkesztésnek nagy előnye, hogy a törvény vonat-
kozó szövegét előbb szószerint közli, azután könnyen 
érthető, világos magyarázatokkal lát ja el. A célszerűen 
szerkesztett s gyakorlati használatra szánt könyvet K. Nagy 
Sándor, egyházunk buzgó tagja szerkesztette, ki a jogi és 
gazdasági ismeretek népszerűsítésében már is előkelő he-
lyet foglal el. Az esküdteknek és bíráknak egyaránt nél-
külözhetetlen könyvet melegen ajánljuk a t. közönség 
figyelmébe. (F'.) 

** A l o g o s e r e d e t e tartalma és jelentősége a já -
nosi iratokban. Ezen a címen jelent meg Raffay Sándor 
pozsonyi ev. theologiai tanárnak egy kötete. A minden 
tekintetben kiváló, széles látkörrel, sok tudással és evan-
géliumi positiv alapon irt munkát addig'is, míg bővebben 
ismertethetjük, a legmelegebben ajánljuk a kérdés iránt 
érdeklődőknek. Kapható szerzőnél Pozsonyban, ára három 
korona. (G . A.) 

E G Y E S Ü L E T . 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság tag-
jai sorába az 1900-dik évtől kezdve beléptek: I. Alapító 
tagoknak 200 koronával : Szatmári ref. főgimnáziumi 
könyvtár ; Szikszay András ref. lelkész Ibrány. — I I . 
Rendes tagoknak évi 12 koronaval : Dr. Mezössy Béla 
országgyűlési képviselő Ujfehértó; Gencsy Albert ország-
gyűlési képviselő Kis-Léta; Szesztay Károly ügyvéd Nyír-
egyháza; dr. Szesztay Zoltán ügyvéd Nyíregyháza; Eröss 
Lajos theológiai tanár Debrecen; Vay Péter kir. táblai 
biró Kisvárda; Rácz Gyula ref. lelkész Nagyhalász; 
Liszkay Károly földbirtokos Pazony ; Madarász Imre 
ref. lelkész Karcag; Sarkadi N. Imre ref. lelkész Tisza-

Sas; Papp Károly ref. lelkész Tisza-Inoka; Kovács Zsig-
mond ref. lelkész Tisza-Igar; Szakács Imre ref. lelkész 
Sár-Egyes; Bocsor Lajos ref. s. lelkész Budapest ; Csűrös 
István püspöki titkár Budapest. — I I I . Pártoló tagok-
nak évi 6 koronával : Szikszay József ügyvéd Nyírbátor: 
Somlyódy István járásbiró Tiszalök; iZorváth József ref. 
lelkész P á t r o h a ; Gavallér János ref. lelkész Kisvarsány; 
Osváth Pál ref. lelkész Döge; Szabó Lajos ref. lelkész 
Nyírbátor; Marton Gyula ref. lelkész Mihálydi; Nagy 
Lajos törvényszéki biró Nyíregyháza; Arany Gusztáv 
ref. lelkész Pécel ; Jancsó Lajos ref. lelkész Maros-Újvár; 
Makay Lajos theológus Budapest; Mészáros János theo-
lógus Budapest. — Jelentkezéseket továbbra is elfogad 
Budapest, Kálvin-tér 7. Szöts Farkas, a társaság titkára. 

A nagypénteki református társaság 1899. évi 
pénztári zárlatát és vagyonkimutatását kaptuk. Az 1899. 
év folyamán bevett a társulat tagdíjakból 1992 i r to t ; 
adományokból 1601 frt 88 krt (a mihez a ref. egyhá-
zak 613 frt 58 krral j á ru l tak) ; építési segélyül a székes 
fővárostól (a 2-ik hatodrész fejében) 2500 frt ; állami 
jótékony sorsjátékból 8113 f. 98 kr.; fekvőségek bérleté-
ből 340 frt ; 44 kr ; tőkék kamatjából 1582 frt 31 k r ; 
új alapítványokból 1672 frt 91 kr t ; kisorsolt értékpapi-
rosok után 1000 frt; az előző évi pénztármaradvány 
6318 frt 84 kr. Összes bevétele 18803 frt 52 kr. — A 
nevezett évben kiadott a társaság ügyvitelre, adóra stb. 
közel két ezer frtot, építkezési célokra 18,424 frt 60 krt, 
összesen pedig 20,151 frt 78 krt. — A társaság vagyoni 
állapota: Kész pénzben 24720 f. 58 kr, be nem fizetett 
alapítványokban 18 ezer frt; ingatlanokban 52011 frt 
60 kr, ingóságokban 4040 f r t ; az összes vagyon értéke 
az 1899. év végén 98,772 frt 18 kr, a mi az előző évi 
vagyon átlagához mérten 20,850 frt 34 kr. szaporulatot 
mutat . — Közönségünk, mely e szép célú társaság iránt 
alakulása óta élénk rokonszenvet tanúsított, örömmel 
szemlélheti az egyesület jelentékeny vagyoni erősödését, 
s még jobban örülhet annak, hogy a társaság építkezése 
is szépen halad előre, a gyermek-otthon fő- és mellék-
épülete a Kamara-erdőben tető alatt áll. Ép azért ismé-
telten ajánljuk e társulatot a t. közönség további mun-
kás szeretetébe. Adományokat az építkezésre elfogad a 
társaság nagytevékenységtí gondnoka, dr. TaJcách László 
Budapest, II., Margit-körut 45. (F.) 

Az országos protestáns árvaegyesület igazgató 
választmánya f. hó 9-én dr. Kovácsi Sándor miniszteri 
tanácsos elnöklete alatt tartott ülésében az egyesületnek 
ismét jelentékeny anyagi gyarapodásáról értesült. Szloboda 
Anna hagyatéka a Szloboda Amália halálával részben 
megnyílt és 13,850 koronával gyarapította a jótékony 
egyesületünk vagyonát, s megnyílik nemsokára a Szloboda 
Amália hagyatéka is, a melyből mintegy 16 ezer korona néz 
egyesületre. Ezen kivül a napokban két kisebb hagya-
tékot is kapót az intézet, nevezetesen néhai Grötscld 
Imre takarékpénztári volt igazgató hagyatékából 400 koro-
nát , és egy cseléd leánytól, a ki Bethesda-kórházban 
húnyt el, vagyonának egyharmad részét, mintegy 900koro-



nát. Szépen sikerült az idén a szokásos karácsonyi gyűj-
tés is, melyből a választmány női 'agjai, gróf Teleki 
Sándornéval az élükön, közel 5 ezer koronával és nagy-
értékü természetbeli adományokkal gyarapították az inté-
zet erejét. Az árvaházban bentlakó növendékek száma 
109, nagyobb, mint eddig bármikor, a kik számára új 
ágvi fölszerelésről gondoskodott a választmány. A tanító 
személyzetből két tanítónőt és az igazgatót a inult évi 
november hónaptól kezdve egy-egy kórpótlékkal léptette 
elő a választmány. Végül felemlítjük, hogy az új alap-
szabályok szerint, melyeknek megerősítése a minap ér-
kezett meg, a választmány a legközelebbi közgyűlésen 
öt új taggal fog szaporíttatni. (F.) 

Tiszafüredi r e f o r m á t u s tár saság . Ily cimü egye-
sület alakult legközelebb Tiszafüreden. Ez egyesületnek 
feladata leend : 1. a reformált hitnek az életbe bevitele 
s így erkölcsnemesítés; a józan felvilágosodás és mérték-
letesség terjesztése tiszta beszéd, példa, nyomtatványok, 
felolvasások által, 2. a szeretet munkája, különösen árva, 
elhagyott gyermekekről való gondoskodás, betegek, elha-
gyottak gyámolítása. Az ügyvitelt közgyűlések és választ-
mány teljesíti fele részben férfi, fele részben nőtagokkal, 
élén egy férfi és egy nő elnökkel. Nagy örömmel adunk 
hírt ez egyesület létrejöveteléről, szívből kívánjuk mun-
kájara az Isten áldását. Óhajtjuk mi is, hogy szülessen 
sok ilyen társaság egyházunk javára . 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A b u d a p e s t i »Belmissz ió i É r t e k e z l e t * legkö-

zelebbi összejövetele január hó 15-én este fél hét órakor 
lesz a ref. főgimnázium dísztermében. Tárgy: »Evangé-
liumi munkásság Budapesten«. Előadó Szőts Farkas theo-
logiai igazgató-tanár. Az eszmecsere felfogja ölelni az 
eddig megindult evangéliumi munkákat és ki fog terjesz-
kedni arra, hogy a »Relmissziói Értekezlet« mi módon 
támogassa ezeket esetleg, kezdeményezzen újakat. Az 
értekezlet minden egyháza dolgai iránt érdeklődő keresz-
tyént szívesen lát összejövetelein. 

* Külföldi vendég . Vischer Sarasin a berni dia-
konissza intézet igazgatója e hő 13-án Budapestre érke-
zik pár napi tartózkodásra. Vasárnap a hóid-utcai ima-
teremben beszél, hétfőn a Lorántffy Zsuzsánna-egy'iet 
varró óráján tart bibliamagyarázatot, kedden az Ifjúsági 
egyesületet látogatja meg, szerdán pedig a mértékletes-
ségi egyesület helyiségeit látogatja meg. Isten hozza kö-
zónk Vischer Sarasint, ki már annyiszor megmutatta ha-
zánk iránt való igaz szeretetét. 

* Magyar istentisztelet Szerajevóban. Kará-
csony másodnapján tartották a protestáns templomban 
az első magyar istentiszteletet. Az ottani evang. lelkész 
Schafer Lajos végezte előkelő közönség előtt. Nemcsak 
Szerajevóban. hanem egész Boszniában ez volt az első 
magyar prédikáció. Szerajevóban ezentúl minden hónap-
lesz magyar istentisztelet. 

* Imahét. A budapesti ref. ifjúsági-egylet és a 
Lorántffy Zsuzsánna-egylet által rendezett miaesték, az 
esztendő első teljes hetében a közönség szép érdeklődése 
mellett tartattak meg a főgimnázium dísztermében. Hétfőn 
este, bűneink igaz megbánásáról, mint javulásunk és bol-
dogságunk egyetlen eszközéről volt szó, meg Isten iránt 
való hálánkról, melyre késznek keli lennie minden szív-
nek, mert Jézus szíve is kész volt szenvedni értünk min-
dent, mondta igen szépen az előadó Szabó Aladár. Ked-
den Szilassy Aladár beszélt az egyháznak Krisztushoz 
való hűségéről, melytől függ az egyház boldogsága, mint 
a Sardesi gyülekezeté. Makav Lajos az egyházfegyelemről 
szólott, melynek olyannak kell lenni, mint a családban 
levő fegyelemnek, szelíden szigorúnak, szeretettel büntető-
nnk. Szerdán Szőts Farkas szólt az evangéliumnak orszá-
gokat mentő, erősítő erejéről; gyakorlati példákkal illusz-
trálva, hogy az evangélium erő a nemzetek és országok 
életében is, s buzdítva arra, hogy ezt az erőt mi is be-
vigyük nemzetünk életébe. Fleischer Gyula joghallgató az 
evangéliumnak sajtó-, különösen a hírlapirodalom terén 
való terjesztéséről szólott, hangsúlyozván olyan lapok 
szükségét, melyek az eseményeket az evangélium szem-
pontjából tárgyalnák. Egyszersmind jelezte, hogy az ifj. 
egylet ilyen lapnak a kiadásán fáradozik. Ez alkalommal 
a »Kis Tükör*-re többen előfizettek. Csütörtökön Szabó 
Aladár beszélt a házi istentiszteletről, mely előkészít ben-
nünket arra, hogy majd igazi otthonunkban az égben 
tudjuk dicsérni az Istent. Molnár Sándor gitnn. igazgató 
erről a tételről beszélt: »Hassa át az iskolákat az evan-
gélium ereje*. Szép és erőteljes előadását Lapunk egész 
terjedelmében közölni fogja. Az összejövetelek még pén-
teken és szombaton is megtartatnak. Mi a kik résztvet-
tünk bennük, csak hálát adunk a mi Istenünknek, ki az 
Ő igéjét hirdettetvén nekünk, annyi kegyelemmel és erő-, 
vei engedi megkezdenünk az új évet. 

* A reformátusok áttérési és kilépési statisz-
t ikája 1896/98-ban. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter működéséről szóló 1898. évi jelentés szerint a refor-
mátusok közül más vallásra tért át 1896/97 ben: 2191; 
1898-ban: 1654; összesen: 3845 egyén. Kilépett, azaz 
felekezet nélkülivé lett: 1896-ban: 1540 ; 1897-ben: 
1884; 1898-ban : 817 ; összesen: 4241. Vagyis áttérés 
és kilépés révén vesztett a reformátusság 1896 /98-ban: 
8086 egyént. Ezzel szemben reformátussá lett: 1896/97-ben: 
1747; 1898-ban: 754 ; összesen: 2501 egyén. A feleke-
zeten kívüliek közül belépett: 1896/98-ban: 62. Vagyis 
áttérés és belépés (visszatérés) révén reformátussá lett 
1896/98-ban: 2563 egyén. Azaz áttérés és kilépés révén 
vesztett a reformátusság az 1896/98 években 5523 egyént. 
Ezt a veszteséget a horvátországi 128 nyereség 5395-re 
apasztja ugyan ; de még így is igen nagy ez az összeg 
három esztendő alatt. 

* Gyülekeze tek köréből. A h.-m.-vásárhelyi evang. 
reform, egyház jótét-egyesülete, miként az előző években, 
úgy az idén is kiosztotta áldását a segélyre szoruló, rész-
ben árva iskolás gyermekek között. 49 ily gyermeknek 
adván elégséges téli ruházatot. Ugyanezen egyházban az 
újvárosi lelkész Győrffy József, az itt évek óta szokásos 
vallásos felolvasásokat az újvárosi részen e téli időszakra 
rendezte, be vonván a munkába minden tanítóját s máso-
kat is. Egyik felolvasó legközelebb arról beszélt, hogy a 



földmivelő embert különösen felhívja a tél arra, hogy ez 
időben szivét művelje, szántsa s vesse be az igaz 
keresztyén élet magvaival, mit a templombajárás, a szent 
irás és a vallásos iratok olvasása által eszközölhet s 
hathatósan ajánlotta nekiek e végre a Téli Újságot, s 
Kis Tükört, az Örömhírt és a Koszorút ; egyikből-másik-
ból egy-egy rövid cikket fel is olvasott s néhány példányt 
szétosztott. Az üdvös munkának mind a két ponton igen 
szép számú közönsége van. (D. P. L.) 

* Népmozgalmi adatok a debreceni egyház-
ban. A debreceni ev. ref. egyházban 1899-ben született 
élve törvényes fiú 691, törvénves leány 693, törvénytelen 
fiú 107. törvénytelen leány 112, halva törvényes fiú 68. 
leány 40, törvénytelen 18, leány 13, összesen tehát fiú 884, 
leány 858, együtt 1742. Meghalt fiú 826, nő 737, 
együtt 1563. Egybekelt tiszta pár 295, vegyes vallású 77, 
együtt 372 p á r . Áttért a ref. egyházba más egyházból 
5 férfi, 17 nő, együtt 2 2 ; kitért más egyházba 11 férfi, 
25 nő, együtt 36. A szaporodás tehát 52 férfi. 113 nő, 
együtt 165. A lelkek száma 1899. év végén, 22178 fiú, 
22743 nőnemen levő összesen 44921. Érdekes, hogy a 
budapesti egyházban a születések száma 1800-on felül van 
tehát több mint Debreőenben. A Debr. Prot. Lap közöl-
vén ez adatokat, erősen panaszkodik a »közszellemről* 
mely megengedi, hogy Debrecenben e kálvinista jellegű 
városban >e£y reakcionárius s láthatatlan hatalom* kezd 

tért foglalni. Mi pedig azt szeretnénk megkérdezni, hogy 

a »kálvinista jellegű - Debrecenben miért romlott meg 
annyira a közszellem, és vájjon nem lehetne-e azt meg-
javítani ? 

* N e m e n g e d é l y e z e t t t ó t g i m n á z i u m . 1883-ban 
Mudrony és társai kérvényt intéztek az akkori kormány-
hoz, a melyben Árva-Váral ján, vagy Besztercebányán 
egy tót gimnázium felállítását kérelmezték. A kérvény 
elintézetlen maradt éveken át, míg tavaly, április 9-én 
megint előterjesztették, de Bánfly Dezső báró, akkori mi-
niszterelnök, azt elutasította. Mindez nem térítette el 
szándékuktól Mudrony és társait és a mint Széli Kálmán 
lépett a kormányra, ismét felterjesztették kérvényüket a 
tót gimnázium télállításának megengedése tárgyában, hi-
vatkozva az 1868 : XLIV. törvényre és kijelentvén, hogy 
a gimnázium fentartásáról egy külön tót közművelődési 
egyesület fog gondoskodni. Széli Kálmán e kérvényre 
felhívta a folyamodókat, hogy terjesszék eléje ez egye-
sület alapszabályait. A kérvényezők az alapszabályokat 
felküldötték, a miniszterelnök azokat át tanulmányozta és 
122,212. sz. alatt kelt határozatával a tótnyelvű gimná-
zium felállítását nem engedélyezte. 

* Hírlapi köszönet páduai szt. Antalnak. Egy 
Olmütz melletti, apáca vezetés alatt álló tamtónö-képezde 
növendékei a következő hírlapi köszönetet intézték egyik 
ausztriai klerikális lap ut ján páduai szt. Antalhoz. »Köszö-
netnyilvánítás. A mi nagy csodatevőnknek, páduai Szent 
Antalnak ez uton fejezzük ki legforróbb köszönetünket, 
mert az érettségi vizsgán szerencsésen átsegített bennün-
ket. Mar régebben kértük, hogy a tanulásnál segítsen. 

Különösen az utolsó évben folyamodtunk sokszor hozzá 
és sokszor valóban csodás módon nyújtott segélyt. Külö-
nösen a vizsgáknál mutatta meg szentünk, hogy mily 
nagy befolyása van Istennél. Mi ugyanis Prágában vizs-
gáztunk le — mert intézetünk magán jellegű — a hol 
csupa idegen tanár előtt kellett felelnünk, azért is biza-
lommal fordultunk szentünkhöz segítségért, fogadást téve, 
hogy a sikerült vizsga után pénzt adunk szegényei részére 
És íme, hata lmas pártfogónk nem engedte, hogy szégyen-
ben maradjunk (!) mert csodás módon segített bennün-
ket. Azért tehát páduai Szt. Antalnak ismételten a leg-
szívélyesebb köszönetünket fejezzük ki és egyúttal azt is 
megígérjük, hogy a ránk bízott gyermekeket megtanítjuk 
öt tisztelni. Páduai szent Antalnak, nagy csodatevőnknek 
védelmében tovább is bízva, maradunk a repcini szt. Do-
monkos kolostor volt növendékei*. Meg se igen ütközünk 
már ilyen híreken azok részéről, kik a mennybeli üdvösséget 
tombola és sorsjáték utján terjesztik, csak elszomorodunk 
nagyon, hogy a Krisztus milyen hiába szenvedett sokakét azok 
közül, kik az ő nevét viselik. Mert az a kárhozat, hogy 
a világ ama világosságot be nem veszi. (6r. A.) 

* E l ő f i z e t é s i f e lh ívás . Már gyakorló lelkész korom-
ban sajnosan éreztem egy a prot. istenitiszteleteti elvnek 
s a mai fejlettebb ízlésnek és a célszerűségnek is meg-
felelő »Temetési Énektár* hiányát. Ez a hiány azóta 
nemcsak kevesbedett, hanem még növekedett; sőt nálunk 
tiszáninnenieknél az az állapot is bekövetkezett, hogy 
»Temetési Énektár« vagy egyáltalán nem kapható, vagy 
ha kapható is, azzal sem az énekvezérek, sem a hitsorso-
sok nincsenek megelégedve. Ily körülmények közt, inkább 
az egyházam iránt való természetes szeretettől, mintsem 
a verselési kedvtől ösztönöztetve elhatároztam, hogy ha 
már más nem vállalkozik erre a m u n k á r a : Isten segít-
ségének reményében megpróbálom egy »Temetési Ének-
tár* összeállítását. A gyűjtemény, — Istennek há la ! — 
ma már készen van s azt most, előfizetés út ján kiadni 
szándékozom. A gyűjtemény beosztása és terjedelme e z : 
Általános Rész. I. Templomban: Kezdőének (felálló): 
1. Főének: 8. — II. Koporsónál: 12. — III. Utóének: 
12. — IV. Úton: 6. — V. Sírnál : 14. — Alkalmazott 
Rész. I. Gyermekek felett: 6. — II. Ifjak felett: 4. — 
III. Családfők felett: 4. — IV. Öregek felet t : 4. — 
Függelék. Virasztók éneke: 1. — Koporsóba tételkor: 

з. — Véletlen vagy megrendítő esetben: 1. — Nagy 
halott felett: 1. — Lelkész felett: 1. — Tanító felett: 
1. — Összesen tehát mintegy 70—80 ének. A mi a 
kiállítást illeti: a »Temetési Énektár* verssoros alakban, 
tehát a költemények módjára lesz nyomatva s az egesz 
munka mintegy öt, kisnyolcadrétü ívre fog terjedni, hogy 
a füzet zsebben is hordozható legyen. Egy füzet előfize-
tési ára egy korona, mely 1900. évi január 25-ig, posta-
utalványon hozzám küldendő meg s a melyért a füzetet 
и. e. évi február hóban portómentesen küldöm meg az 
előfizetőknek. A bolti ár mindenesetre magasabb leend. 
Sárospatak, 1900. évi január hó 3-án. Nóvák Lajos, 
theol. tanár és főiskolai lelkész. 



* Tavaly szervezett állami népiskolák. A val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium a következő kimuta-
tást teszi közzé: 1899. évben összesen 113 községben 
szerveztetett állami elemi népiskola, ezek közül: a) tiszta 
magyar lakosságú 40 község; b) vegyes, részben tiszta 
nemzetiségi 73 község: c) eddig iskolával (tanítással) 
nem biró 18 község; d) a községek közül 11 telepes 
község; e) szerveztetett ezen községekben összesen 136 
iskola, még pedig 27 fiú, 23 leány és 86 vegyes elemi 
népiskola ; az utóbbiak közül 44 egy tanítós osztatlan 
népiskola; f) rendszeresí tetet t ezen iskoláknál őszesen 
339 tanítói (tanítónői) állás; g) a 136 iskola közül 112-nek 
törvényszerű elhelyezését az illető községek biztosították; 
12 iskolát (Máramarosban) a kincstár építtet; 12 iskolát 
bérházban kellett elhelyezni; h) 9 államosított iskola 
államsegélyes községi, egy államsegélyes felekezeti iskola 
volt; i) a 136 állami iskola közül tényleg megnyílt 
1899. évben 34, — 1900. év folyamán nvilik meg 102 
állami iskola; k) a 113 község összesen 123,449 korona 
évi áttalány összeget fizet a közoktatási tárca j avá ra ; 
ezenkívül a legtöbb község fizeti még az 5 % - o s iskola 
adót, s gondoskodik az iskolák dologi szükségletei felől; 
valamennyi község gondoskodik az iskolaépületek állandó 
jó karban tartása felől, s fizeti a 24 koronás évi tanítói 
nyugdíj járulékot minden tanítói állás u t á n ; 1) a legtöbb 
község gondoskodik a gazdasági ismétlő iskola gyakor-
lati tanítási céljaira szükséges területről és fölszerelésről. 

* A k a t h o l i c i z m u s A m e r i k á b a n . Mindenki tudja, 
hogy az Egyesült-Államok lakosságának számát a beván-
dorlók növelik oly rohamosan. De a bevándorlók között 
igen sok róm. katholikus van. Úgy, hogy Észak-Ameriká-
ban a katholikusok száma 17 év alatt (1880-tól 1897-ig) 
6.367,330-ról 9.856,622-re emelkedett. De ebből a tény-
ből azt remélni, a mit sokan tesznek, hogy az Egyesült-
Államokban a katholikusok lassankint túlszárnyalják a 
protestánsokat, kissé korai. Mert ugyanazon idő alatt 
a különböző protestáns egyházak tagjai 9.263,234-ről 
16.032,069-re emelkedett. S megjegyzendő, hogy e szám-
adatokban a katholikusoknál örege-apraja figurái, míg a 
protestáns kimutatásokban csak a kommunikánsok szere-
pelnek. A mi igen nagy különbséget tesz. Mellékesen 
megemlítjük, hogy Baumann Ágoston volt francia szer-
zetes egy újabb cikkében azt állítja, hogy Amerikában 
valódi katholikus alig van 3 — 4 millió, holott a beván-
dorlásokat tekintve 24 milliónyian kellene lenniök. Volt 
szerzetes társai arról panaszkodnak, hogy egyes helyeken 
a hol ezelőtt 1000 dollár jövedelmük volt, most alig van 
300 dollár. A katholicizmusra — úgymond — halálos 
veszedelmet rejteget az amerikai szabadság-szelleme. Más-
részről a protestánsok között is beáll itt-ott a vallásos 
ernyedés. Mint írják az utóbbi években New-England ál-
lamban nagyon terjedt a vallástalanság, de a belmissziói 
társulatok buzgó munkássága folytán nagy fordulat állott 
be, városról-városra. faluról-falura terjed a vallásos fel-
ébredés. (C.s.) 

* A debrecen i ev. ref. t a n í t ó n ő k é p z ő . A debre-
ceni ev. ref. egyház felsőbb leányiskolájával kapcsolatosan 
— tudvalevőleg — e tanév elején megnyílt a tanítónő-
képző Ill-ik osztálya. Az intézet igazgatósága a tanítónő-
képzőben teendő pótvizsgálatra és magántanulókul jelent-
kezők számára egy mindenről bőven tájékoztató füzetet 
adott ki. — A füzet részletesen előadja tantárgyait és 
tananyagát azon pótvizsgálatnak, a melyet az 1898. évi 
május 2-án 26,152. szám alatt kelt miniszteri rendelet 
alapján az óvó- és tanítónőképző I. és Il-ik évfolyama 
tantárgykülönbözetéből a debreceni tanítónőképzőben te-
hetnek mindazok a képesített óvónők, kik életkoruk 18-ik 
évét még túl nem haladták s a pótvizsgálat sikeres letétele 
után a tanítónőképző Ill-ik osztályába rendes tanulókul 
kívánják magukat felvétetni. A kik ezt a felvételi vizsgá-
latot letették, azok a tanítónőképezde Ill-ik osztályába 
magántanulókul is felvehetők, ha tanítónői alkalmaztatá-
suk miatt a tanfolyamot nem hallgathatják, azzal a 
kijelentéssel azonban, hogy az ilyenek a taní tónőképző 
Ill-ik osztályát illető gazdaságtanból, valamint az egész-
ségtanból is magánvizsgálatot tartoznak letenni. A füzet 
közli a magántanulók tájékoztatására a debreceni tanítónő-
képző Ill-ik osztályának ideiglenes tantervét, végül az 
elfogadott tankönyvek teljes címeit s egyéb szükséges 
tudnivalókat. (D. P. L.) 

A D A K O Z Á S . 
A b u d a p e s t i t h e o l ó g i a i k o n v i k t u s r a . melynek 

alapját az egyházkerület által elrendelt gyűjtés megerősí-
teni szándékozik, 1900. január 1-től, január 7-ig a követ-
kező adományok érkeztek be hozzám. 1. Évjáradékot 
küldött az 1899. évre a somi egyház Nagy Benő lelkész 
útján 4 korona. 2. Adományt küldöttek: dr. Molnár Ká-
roly orvos Budapest, Szilassy Aladár gondnok útján 
10 korona; Dömötör Bertalan tassi lelkész gyűjtése 
13 kor. 80 fill.; Ferenczy László magánzó Budapest, 
20 korona ; Szentbenedeki egyház Boncz Gyula lelkész 
útján 4 korona ; Rónádfai egyház Bocsor Béla h. lelkész 
útján 2 korona ; Baky István csanádi lelkész gyűjtése 
13 kor. 60 fillér; Tervey Imre földmiv. miniszteri titkár 
gyűjtése Budapest, 11 korona; Pálfy Gábor f.-acsai lel-
kész gyűjtése 4 korona 6 fillér; Nagy Sándor nyomda-
tulajdonos adománya 20 korona. — Ebben az 5-dik köz-
lésben van 4 \orona évjáradék és 98 korona 46 fillér 
adomány. — Fogadják a jó szívű adakozók az akadémia 
tanárainak és növendékeinek hálás köszönetét. Budapest, 
1900. január 7. Szöts Farkas, az akadémia igazgatója. 

Szerkesztői üzenetek. 
M. J. Piros . Megkaptuk. Minél előbb fel fogjuk 

használni. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CB. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



N e g y v e n h a r m a d i k ^ é v f o l y a m . 3-ik szam, Budapest, 1900. január 21. 

PROTE 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

NzerkeszlSxég : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

Kiadó-h iva ta l : 
llorni/ánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bé rháza , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t ézendök . 

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 . 

Megje lenik minden v a s á r n a p . 

Előf izetés i ára : 
F é l é v r e : 9 kor,; egész év re : 18 korona. 

Eyyes szám ára 40 fii. 

Az egyházi tevékenység fő törvénye. 
Krisz tus Urunk egyik nevezetes beszédében 

(Ján. XV. 1—8.) azt m o n d j a : Én vagyok az igaz 
szőlőtőke, az én Atyám a szőlő-munkás ; én va-
gyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők, s miként a 
szőlővessző nem te remhe t gyümölcsöt , hanem 
ha a szőlőtőkében marad, azonképen ti is csak 
akkor t e remhet tek jó gyümölcsöt, hanem ha én 
bennem maradtok . A ki én bennem marad, az 
sok gyümölcsöt t e rem ; a ki nem marad én ben-
nem, az elszárad és tűzre vettetik, mer t nálam 
nélkül sem cselekedhet tek . De ha én bennem 
marad tok és az én beszédim is ti bennetek, 
akkor valamit akar tok, kér jé tek és megadat ik 
néktek. 

A keresztyén élet és keresztyén munkásság 
alaptörvénye, mondha tnám biológiája van e sza-
vakban kifejezve. A keresztyén élet Jézusból 
keletkezik, ez az új jászületés ; Jézusból nemesül 
és tökéletesedik, ez a megvál tás és megszente-
lődés. A kiben a jézusi élet ere je él, abban a 
Jézus lelke él, abban a Jézus beszéde is ól, 
abba a Jézus szentsége is beköltözik ; az ily 
ember az isteni erő és szentség hata lmával van 
felvértezve és a mit kér az Atyától, megadat ik 
néki. A ki ellenben a Jézuson kivül csak a sajá t 
erejéből él s a Jézussal nem törődik, az minden 
erőfeszí tés mellett is csak a tökéle t lenség köré-
ben vergődik ; fut, fárad, de s iker nélkül ; elszá-
rad ós a tűzre vettetik, mint a tőkétől e lszakadt 
szőlővessző. Ezért a Jézus isteni erőivel fölsze-
relt ember t Pál apostol méltán nevezi ú j terem-
tésnek, új embernek ; míg azt, a ki a Jézussal 
nem lép ily életközösségbe, ó embernek , termé-
szeti embernek mondja ; s a keresztyén élet ez 
alaptörvényéből kifolyólag méltán követeli ugyan-
csak Pál a Jézus igaz követőitől, hogy éljenek 
többé nem ők, hanem éljen bennök a Jézus 
Krisztus. 

A keresztyén élettan e fő törvényének meg 

ta r tása a hit, erkölcs és egyház tör téne tében 
mindig virágzást és áldást e r edményeze t t ; meg-
nem ta r tása vagy épen megtagadása mindig hit-
es erkölcsbeli e rnyedés t és pusztulás t szült. A 
Pál apostolok, az Ágostonok, a Lu the rek , a Kál-
vinok, az assisi Ferencek, a clerveauxi Bernátok, 
a Wes leyek s a többi keresztyén nagyságok 
el ismert hit és erkölcsi nagyságok ; de nagysá-
guka t kivétel nélkül a Krisztussal való életkö-
zösség révén és teljességgel nem ember i erőik 
kiválóbbsága révén szerezték. A nevezett hi thő 
sök bármelyikének éle t tör ténetéből ada t szerű leg 
be lehet bizonyítani, hogy életök szellemi és 
erkölcsi megúj í tója és megszentelője Jézus Krisz-
tusnak ama Lelke vala. Viszont a keresztyén 
vallási és erkölcsi élet irodalmi ós tör ténet i meg-
tagadói-, gúnyolói- és fölforgatóiról, csaknem ok-
mányszerű leg be lehet bizonyítani, hogy azért 
estek e nagy vallási és erkölcsi aberrációba, 
mert vagy nem tudták, vagy nem aka r t ák oiis-
merni a Jézussal való életközösség ujjászülő és 
á tnemesí tő hatalmát . 

S a mit az egyesek életének biológiája 
mutat , ugyanez ismétlődik a közegyház tör téne 
tében is. Az egyház hitben és erkölcsi tiszta-
ságban s az ebből folyó lelki á ldásokban mindig 
akkor volt a leggazdagabb, a mikor híveiben 
belső ós élet tel jes volt a Jézus Krisztussal való 
közösség ; a mikor ellenben e közösség kapcsa, 
a hit, meglazult , a mikor a szőlővesszők a szőlő-
tőkétől levál tak; elszakadt, meglazult az egyház 
erkölcsnemesí tő, világboldogító ós az igazi hala-
dást, a mennyei Atyáéhoz hasonló tökéletesedést 
előmozdító ereje és ha tása is. A Jézusi élet-
törzsről leszakadt egyház nemcsak a középkor-
ban világiasodott és pogányosul t el, hanem a 
XVIII. és XIX. században i s ; a Jézusi élettörzs-
zsel ismét összenőtt egyház, közhit és közerkölcs 
nemcsak a XVI. századbeli re formációkor újult, 
erősödöt t és tisztult meg, hanem a XIX. század-
nak Jézushoz és az ő evangél iumához visszatért 



egyházaiban is. Mert teljességgel nem esetleges 
és nem oknéiküli az a történeti tény, hogy a 
Jézus Krisztushoz hű egyházak, theologiák, irá-
nyok és irodalmi törekvések, ha néha lassan 
is, de folytonosan nőnek, izmosodnak, ter jednek; 
míg az élő Krisztustól elpártolt theologiai irá-
nyok, irodalmak és egyházak, ha rövid ideig 
talán virágzani látszanak is, előbb-utóbb elsor-
vadnak, elszáradnak. Az Ágoston korabeli pela-
gianizmus, a XVIII. századbeli racionalizmus, a 
XIX. század pantheisztikus theologiája, sőt a jelen-
kori modernnek nevezett fél-hivőség példája 
megdÖnthetlenül bizonyítja a Jézus fent idézett 
szavaiban kifejezett keresztyén élettörvényt: ha len-
nem maradtok, éltek; de nálam nélkül semmit sem. 
cselekedhettek. 

Az egyházi tevékenység bármely alakja ós 
neme is csak akkor áldásos és valóban sikeres, 
ha irányító elvéül azt a jézusi törvényt fogadja 
el: maradjatok ón bennem s akkor én is veletek 
és bennetek leszek; de ha nem maradtok ón 
bennem, akkor kivágattok ós elszáradtok, mert 
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A ke-
resztyén egyházi ós egyháztársadalmi tevékeny-
ség is csak a Jézussal való életközösségből me-
ríthet erőt, sikert és biztosítékot. A ki Jézusból 
ós Jézussal dolgozik, az biztosan számíthat ál-
dásra, mert a keresztyén egyén is, mint gyarló 
ember csak akkor teremhet jó gyümölcsöt, ha 
az isteni élet törzséből, a Jézus Krisztusból veszi 
erejét. A mint az Úr mondja: A ki én bennem 
marad, az sok gyümölcsöt terem ; a ki nem 
marad én bennem, az elszárad ós tűzre vettetik, 
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 
Ila pedig én bennem maradtok és az én beszé-
deim is ti bennetek, akkor valamit akartok, 
kórjetek és megadatik néktek. 

Az Úr Jézus e hatalmas szavai nagy biz-
tSltclSt ós győzelmi reményt keltő ígéretek nap-
jaink válságos egyházi viszonyai ós tétova egy-
házi tevékenysége között. A csüggedő lelkekre 
fölbátorítólag hatnak, mert ama bizonyosságra 
emelik őket, hogy ha szilárdan és híven az Úr-
ban maradunk, hiszünk ós bízunk, akkor nincs 
mitől félnünk, ha még annyi is körülöttünk a 
leverő, a csüggesztő jelenség. Ne féljünk tehát, 
csak higyjünk, csak bízzunk az Úrban : ő a fő-
vezér, ő a fő hadúr, ő az ő országának királya 
s népének főpapj a ; az Ur el nem hagyja az 
övéit. Az egyházi munkásokra nézve szintén 
bátorító és biztató az a tudat, hogy ha igazán 
az Úr dolgaiban és igazán az ő akara t ja szerint 
dolgoznak, akkor az áldás nem maradhat el. 
Azért hát munkára föl bátran, tétovázás nélkül, 
mert az Űr vezet, az Úr irányít, az Úr segít, az 
ő hatalma ós ereje pedig nagyobb, mint bármely 

embererő és bármily kedvezőtlen földi viszo-
nyok. A fő dolog az, hogy munkánkban az Úr-
ban maradjunk, tőle el ne szakadjunk, tőle kér-
jünk erőt, s az ő igéje ós parancsolatja nélkül 
és ellen semmit se tegyünk. 

A Jézus Krisztus beszédiben maradva vé-
gezzük az igehirdetés főtisztét. Hirdessük csak az 
ő evangéliumát és ne emberileg elegyített evan-
géliumot. Ne hirdessünk emberi evangéliumot, 
bármennyire ajánlgatja ós kelleti is az m a g á t ; 
mert ha igehirdetésünk nem a Krisztustól ered, 
ha ember ek tudományának szele hányja azt ide 
s tova, akkor nem maradtunk a Krisztus beszé-
diben s nem adatik meg nekünk az, a mit óhaj-
tunk ós kérünk. 

A Jézus Krisztus beszédiben maradva vé-
gezzük az egyháztársadahni munkát is. Mert hiába 
írjuk a legszebb cikkeket ós tartjuk a legtetsze-
tősebb felolvasásokat; hiába állítjuk fel a legjobb 
iskolákat ós jótékony intézeteket; hiába javít juk 
meg a legfényesebben az egyházi tisztviselők 
anyagi helyzetét ; hiába szervezzük a legkiter-
jedtebb nő-, ifjúsági-, szeretet- és irodalmi-egye-
sü le teke t : ha nem a Jézus lelke ól, hat és mű-
ködik azokban, semmire sem megyünk. Sajtónak, 
iskolának, egyesületnek és egyháztársadalmi te-
vékenységünk minden ágazatának a Jézus Krisz-
tus beszédiben ós amaz igaz szőlőtő törzsében 
kell maradnia s annak életadó és életnemesítő 
erőiből táplálkoznia, különben elszárad és a tűzre 
vettetik. Az egyházi tevékenység e krisztusi törvé-
nyét bizonyítja az élet és a tapasztalat is. Evan-
géliumi alapon álló irodalmi és jótékony egye-
sületek mustármagszerű kezdetből is nagyra 
nőnek, világraszóló áldást árasztanak, pl. a biblia-
terjesztő társulatok, az evangéliumi missziói egye-
sületek ós keresztyén belmissziónak evangéliumi 
szellemben dolgozó számos intézményei. Az evan-
géliumi hit- és szeretet szülte és táplálta bei-
missziói alkotások, mint az orsz. protestáns árva-
egyesület vagy a Lorántffy Zsuzsánna egyesület 
példája mutatja, nálunk is életre ós virágzásra 
jutnak ; de a mely egyházi intézményekben és 
társulásokban nem az Úr lelke él és hat, azok 
bizony sem nálunk, sem másutt nem képesek 
életre vergődni. Bizony, bizony úgy van az ma 
is, a mint a Gamaliel idejében volt, hogy a mi 
Istentől van, ember azt el nem rontja; a mi 
pedig az emberektől van, az magától is megdől! 

Gondoljuk meg ezt, egyházam munkásai és 
ne kapkodjunk innen-onnan kért és kinált taná-
csok után. Az egyházi tevékenység fő törvényét 
megszabta Krisztus ós így hangzik : ha bennem 
maradtok él tek: ha nem maradtok bennem : el-
pusztultok ; mert nálam nélkül semmit sem cse-
lekedhettek ! Ss. F. 



I S K O L A Ü G Y . 

Evangéliumi nevelés.* 
Igen tisztelt közönség! Kedves testvéreim! 

Mondá az Ú r : Legven világosság és lett világosság. 
Oh Istenem, ha csak egy mondásomnak teremtő erőt ad-
nál, mint a Te mondásodnak volt már a teremtés első 
percéhen, azt kérném, hogy az evangélium ereje hassa 
ói az egész világot, hogy az egész emberiség" a Te fényes 
világodba nézhetne, hol angyalsereged környez és szent 
fiad ül világkormányzó jobbodon. Óh akkor lenne igaz 
boldogság; szeretet és béke lakoznék közöt tünk; a bűnök 
súlyától megtört, de az igaz bünbánattól megtisztult és 
megszentelt szívek mennyi gyönyörűséggel telnének meg 
és mily nagy öröm volna a Veled való lakozás már itt 
e földön, és Jézusunk, a mi felkent Fejedelmünk a Te 
utaidon vezetne majd fel Hozzád az örök életre, mint jó 
testvér a szentek seregébe, a legjobb Atyához. 

Nagyot kívántam és talán nem is j ó t : mert földi 
ember ezt a nagy boldogságot csak az újjászületés árán 
érdemli meg, mely a száz- és ezerféle bűnök megvallása, 
megbánása, megutálása és levetkőzése által lehetséges; 
a mikor közösségünk lesz az Atyával és az ő Fiával : 
Jézus Krisztussal. Ekkor lesz a mi örömünk teljes, mint 
János apostol mondja az első levelében és igaz az, a 
mint jtovább folytat ja: »Ha azt mondjuk, hogy nekünk 
társaságunk vagyon ő vele és a setétségben j á runk : 
hazudunk és igazságot nem cselekszünk. Hogyha a világos-
ságban járunk, miképen hogy ő is a világosságban vagyon, 
viszont társaságunk vagyon ő vele és a Jézus Krisztus-
nak, az ő Fiának vére tisztít meg minket minden bűneink-
ből. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, 
magunkat megcsaljuk és igazság nincsen mi bennünk. 
Ha megvalljuk bűneinket, hív és igaz az Isten, hogy 
megbocsássa nékünk a mi bűneinket és megtisztítson 
minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem 
vétkeztünk : hazuggá teszszük őtet, és az ő beszédének 
semmi helye sincsen mi bennünk*. (.Ián. I. 6—10. ) 

Hassa át az Ur lelke és beszéde: az evangélium 
az emberi tarsadalmat; tehát az iskolákat is, a legkisebb 
gyermektől kezdve a felnőtt ííjakig, hogy erősek legyenek, 
Isten igéje bennök megmaradjon és meggyőzzék a sátánt , 
mely nagyon hatalmas és már-már erőt vesz a világon. 

Midőn az iskolák evangélizálásáról gondolkoztam, 
de máskor is, ezen intézeteket sohasem tudtam elszige-
telten képzelni, minthogy az oktatásnak és nevelésnek 
nem is ott kell kezdődni és nem szabad ott végződni. E 
két munkának a mesgyéi: a bölcső és koporsó ; munkásai 
első sorban a szülők, azután a tanítók, majd a társadalom, 
vagy mondjuk úgy : az élet és mindenek felett a legjobb 
tanító és nevelő: a Jézus Krisztus. Az ő megismerésére 
és be fogadásá ra kell minden iskolának a lelkeket élőké 

* Elmondatott a Lorántffy Zsuzsánna- és a budapesti Ref. 
Ifjúsági egyesület által rendezett vallásos estélyen, január 11-én. 

szíteni. E két határ közt Ő általa kezdődik és vele végződik 
a valódi felső tanfolyam, mert itt már az igaz Isten 
ismeretéhez jutunk és Hozzá vágyódunk. A többi tudo-
mány, gyakorlat és munka ad ugyan kenyeret, de kinek 
esnék ez jól töprengés, lelki háborgás, családi békétlen-
ség, embertársaink meglopása és zaklatása, a lelket le-
hangoló testi élvezetek és a Krisztus nélküli sivár élet-
nek minden testi gyönyörűsége mellett és m é g . . . a mi 
ezután következik . . . a halál, a maga borzalmasságával 
azoknak, a kik az ilyen élet után egyelőre azt hiszik 
talán, hogy leszámolva az élettel megpihenést találnak. 
Nagy csalódás. Szerencsétlen emberek! nem tudják, vagy 
nem hiszik ezek, hogy örök nyugalma csak annak van, 
kinek ágyát az Ur vetette. Tehát »Ne szeressétek e 
világot, se azokat, a melyek e világban vannak. Ha 
valaki szereti e világot, nincsen abban az Atyának 
szerelme. Mert minden valami e világban vagyon, a test-
nek kívánsága, szemeknek bujálkodása és életnek kevély-
sége: nem az Atyától vagyon, hanem e világtól. És e 
világ elmúlik és az ő kívánsága is; a ki pedig az Isten-
nek akaratát cselekszi, örökké megmarad«. (1 Ján. II: 
1 5 - 1 7 . ) 

Térjünk vissza az iskolához. A mint tudjátok kedves 
testvéreim az Úrban: többféle és több fokú iskola v a n ; 
de mindegyik a családból nő ki és onnan táplálkozik, 
mert ott van a gyökere. 

Nem szeretek Ítélkezni, mert én is megítéltetem; 
hanem mégis nagyon bűnösnek kell mondanom azt a 
családot, mely gyermekét már az óvóintézetbe úgy küldi, 
hogy Jézus nevét sohase hallotta és ajkát bármiféle kis 
imádságra megnyitni nem tudja. 

Hogy milyen legyen a családban a házi áhítat, azt 
az előttem szólott testvérünk ékes szavakban elmondta 
és ha a gyermekeket úgy nevelve veszik át az iskolák, 
nem kételkedem, hogy az evangéliumnak mindent á tható 
ereje jó talajban, gondos ápolás mellett, bennök korán 
meg fog nyilatkozni és állandó fejlődést veszen, de a 
sziklára vetett magokból még a leggondosabb vető sem 
arathat semmit ; bár más tekintetben az is igaz, hogy a 
sziklák is áldást hintenek, ha a termésre jól elő vannak 
készítve. 

Az alsó fokú iskolák az evangéliumi szellemet te-
kintve régebben jobbak voltak, mint a mostaniak. Nem 
akarom az állam mindenhatóságát vádolni, de nem is 
volnék igazságos, ha ezt tenném, mert hisz az állam is 
lehet evangéliumi, mint példák is mutatják és hogy min-
den tekintetben mily nagy eredményeket ér el az ilyen 
állam, épen tegnap volt szerencsénk hallani. 

Mint az Isten igéjét szerető azonban nem nézhetem 
nagy megnyugvással, hogy az egész államrendünk tisztán 
ethikai alapon épül. Ez is ér valamit; de a hol ennek 
fennállását csak a büntető kódex védelmezi, ez az álla-
pot evangéliumszerünek épen nem mondható. 

Nem szégyenlem, sőt némi büszkeséggel vallom be. 
hogy mindig ideálista voltam és még most is az vagyok; 
sőt tanári működésemben is mindig az vezetett, hogy ne 
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félelemtől korlátozott, hanem jó kedvvel, szívesen szer-
zett ismeretekkel biró és igazán derék ifjakat adjak át a 
magasabb iskoláknak, az életnek, a jövőnek. És nem tapasz-
taltam, ha latin órán idéztem is a zsoltárkönyvből, vagy a bib-
liából, hogy ennek káros következményei voltak. Adjunk 
a tanulók kezébe népies vallásos olvasmányokat, melyeknek 
jó hatását gimnáziumunkban elégszer tapasztaltam, mozdít-
suk elő a biblia terjesztését és kedveltessük meg a növendé-
kekkel azok olvasását ; sőt szervezzünk vallásos ifjúsági-
egyesületeket már a gimnáziumokban, mint ezt nálunk 
nagybuzgóságú testvérünk: Szabó Aladár tette. Kezdjük 
és végezzük különösen a vallástani órákat imádkozással 
vagy vallásos énekléssel. 

És engem e világnézetben sohasem az az angol 
felfogás vezetett, hogy a roszak a társadalomnak kárára 
vannak, tehát nekem is kellemetlenséget okozhatnak ; 
hanem egészben a jóknak szeretése és a kevésbbé jók 
javítása. 

Ma már a népoktatási intézetekben is csak ú. n. 
tudományt tanítanak, a hol pedig semmi helye sincs. A 
középiskolák célja körül táborozók serege áll. Itt már a 
tudomány mellett a gyakorlati élet követelményeit vetik 
fel az ideális oktatással szemben. De hát mi az a gyakor 
lati élet követelménye ? Hogy jól tudjuk a számadásokat 
vezetni, tudjunk gépeket szerkeszteni és kormányozni, a 
természet rejtett erőit tudjuk kifürkészni, a nyilvánvaló 
kat okosan és értékesen felhasználni, tudjunk magunknak 
minél jobb létet és nagyobb kényelmet szerezni ? stb. stb. 
Mind jó dolgok ezek, de mindennek mi a v é g e ? . . . Egy 
kis dolog, sok láttatás, jó múlatás ! A vitatkozók csoport-
jából nem hallom e szót : Isten. Pedig még ezekben is 
megnyilatkozhatnék az Isten lelke; még a számokban és 
a gépek tökéletes mozgásában is. Van már jele, de nem 
sok, hogy kezdünk törődni egy kicsit a minden fokú 
iskolai képzés legfőbbjével: az Isten igéjével, mely a 
tudománynak is lelket ad. 

Az érett ifjak az akadémiákra és egyetemekre ke-
rülnek. Mit mondjunk ezekről ? Itt már a legtöbb előtt 
nem lebeg sem a tudomány, sem a gyakorlati élet köve-
teimenye! Csak élni, élni! De hogyan ? Ne is beszéljünk 
róla! Az ilyen előző élet nem egy szerencsétlen család-
nak volt már az elpusztítója. 

Itt nyílik nagy és szép tér az ifjúsági egyesületek-
nek és válik igazi áldássá a működésűk, midőn a korcs-
mák, kávéházak stb. testet és lelket ölő bűzétől elvonják 
társaikat s elvezetik a könyvekhez, a könyvek könyvé-
hez, melynek minden más könyv felett az az előnye, 
hogy soha sem unjuk meg, hanem minél többet forgatjuk, 
annál több élvezetet és gyönyörűséget találunk benne. 

Ha az Isten lelke velünk van és veletek, mely az 
ő szent fia által vigasztalásul és megváltásul szállott ránk 
a bűnöket még egészen meg nem bánt és le nem vet-
kőzött emberiségre, haladjunk tovább e lélekben. Meg-
nyugvással mondhatom, hogy ha még nem keltünk is fel, 
de ébredezünk és hogy ez így van, köszönjük azoknak a 
buzgóknak, kikben ez a lélek nagyobb mértékben nyilat-

kozott meg, mint bennünk és különösen köszönjük meg, 
hogy szerető Atyánk oly irgalmas volt, hozzánk és felenk 
fordult. Ne forduljunk el tőle. 

Kis dolgokból lesznek a nagyok; régen volt. jkörül-
belül 24 esztendeje, de élénken emlekezem. midőn a 
budapesti theologián épen az én kezdeményezésemre az 
első reformációi emlékünnepélyt tartottuk, azon én imád-
koztam először és íme: ina már az Istennek leendő hi-
vatalos szolgái a hittel és buzgósággal teljes tanarkar 
odaadó gondozása mellett tudással, lelkesedéssel, akarat-
tal felvértezve, az Isten országát terjesztik mindenfele, 
evangélizálnak a társadalomban, iskolában, a szószekeken. 

Legboldogabbnak érezném magamat , ha textusom-
mal, melyet az igen tisztelt közönség engedelme vei most 
olvasok fel, a levélíró szerint én is már a múltról beszél-
hetnék : »írtam nektek atyák, mivelhogy ismeritek azt. a 
ki vagyon eleitől fogva. í r t am nektek ifjak, mivelhogy 
erősek vagytok és az Istennek beszéde lakozik ti benne-
tek és ama Gonoszt meggyőztétek!* (1. János II: 14.) 

Még nincs így ! De látván az Istennek tetsző mun-
kát, melynek ti is részesei vagytok és lesztek: erős meg-
győződésem, hogy majd ez az idő is be fog következni. 
Erre segítsen bennünket, mindnyájunkat a jó Isten! 

Molnár Sándor, 
főgimnáziumi igazgató. 

A középiskolai vallástanítás tananyaga. 
(Folytatás és vége.) 

Kimaradhat a tantervből az összehasonító vallástan, 
mely oda »be nem illő, be nem váló* (Debr. Prot. Lap 
1897. 12. sz.). A régi pogány vallások legtöbbje elavult, 
kihalt a lakza t ; azoknak ma már a jelenre semmi értékük, 
hatásuk, legfeljebb történeti visszaemlékezés tárgyai. Futó-
lagos ismertetésüket megnyeri a tanuló az egyetemes 
világtörténet, különösen az ó-kor tanulásánál. Assyria. Ba-
bylon, Phoenicia kulturájokkal ott szerepelnek az ó-kor 
küszöbén. 

Gimn. VII. osztályban nincs tere a különböző vallás-
alakok bölcseimi áttekintésének, összehasonlításának. Kon-
venti tanterv szerint a VII. osztályban kezdenek filozófiai 
propaedeutikát : lélektant, logikát tanulni ifjak ; sőt 
az állami tanterv e két studium tanítását egyetlen osz-
tályra, a VIII.-ra teszi. Filozófiai megvilágítás nélkül 
pedig a régi rendszerek legtöbbje mythosok és legendák 
sorozata, merő mese. Miért töltenénk tehát egy egész 
esztendőt a mythologiák tanításával, melyek vagy a világ-
történet, vagy a klasszikus olvasmányok során megvilágo-
sításban részesülnek tanulóink e lőt t? Theol. akadémián 
is egyetlen tanévben tanítják a vallásbölcsészetet, annak 
alkalmazott része, a vallásalakok bemutatása csupán egy 
félévre marad. »Az angol ifjú — mondja Balog F. — 
egészen más érdekkel fog a tanulmányhoz; hiszen a brit 
korona tartományaiban, tehát saját birodalmában talál-
hatók sok nem ker. vallásalakok: és mégis, soha nem ju-
tott egy angol ref. nevelő intézet szervezőjének sem eszébe 



középiskolai tantárgyak közé felvenni a pogányok vallástör-
ténetét, mely egyetemi, akadémiai, igazi felső tantárgy 
lehet igazán. Csak mi magyarok kísérletezünk s gyönyör-
ködünk — már az, a kinek kedve telik benne — a 
pogány istenek pantheonába vezetni gyenge ifjainkat, 
egy sorba helyezve a szent sátort a góth izlésű és puri-
tán templomok k u l t u s z a i v a l ( D e b r . Prot. Lap. Ugyanott.) 

Végül a VIII. osztályban megmarad tantárgyul a 
magyar protestáns egyháztörténet, melynek, kapcsolatban 
a nemzeti történettel, itt van helye. A politikai történet 
tanításával egyidejűleg hadd ismerje meg a protestáns 
ifjú nemzetünk múltjában a reformáció éltető és fentartó 
erejét. Felvilágosodás, kulturális előhaladás mutatkoznak 
nyomában, a mely századokban erőhöz j u t ; nemzeti 
szellemben erősödik meg, fejlődik műveltségünk. A tö-
rök hódítás igája alatt az evangyélium kölcsönzött élet-
erőt, gyújtott reményt, kitartást a csüggedés közepet t ; a 
íiemzeti elnyomatás napjaiban, midőn alkotmányos szabad-
ságunk, nemzeti önállóságunk össze volt törve: vele 
szenvedett a reformáció, együtt küzdött s kelt életre a 
kettő. Fegyver szerezte a hazát, az evangélium tartotta meg. 

Fajdalom r. kath. szerzők tankönyveiben, melyekből 
tanítanak ref. főgimn. tanáraink is, (mert prot. szellemű 
tankönyvek prot. szerzők tollából nincsenek,) nem talál-
nak kifejezésre e tapasztalati igazságok, tények; bennök 
akárhányszor az igazság elferdítésével találkozunk. Futó 
könnyedseggel siklanak el fölöttünk, a XVI. századbeli 
prot. kultura felett; alig akarnak tudni főiskoláinkról, a 
nemzeti műveltség e világító lámpásairól. Pázmány és a 
jezsuitáknak ugyancsak kijut a dicséretből; a reformátorok-
ról hallgatnak. Az irodalomtörténetben Pázmányt teszik 
meg áitalánosan a magyar irodalmi nyelv és stylus meg-
teremtőjének, mintha bizony egy századdal előbb már 
(1541.) Erdősi Sylvester nem egyszerű népies nyelvezet-
tel szólaltatta volna meg az evangélistákat, apostolokat. 
Erdősi nyomába a prot. bibliafordítóknak egész gárdája 
lép; közkincscsé lesz az írás, az egész nemzet táplálkozik 
abból. Szegedi Gergely énekeskönyve (Debrecen 1569.), 
a Gönczy György-féle énekesek (1592., 1602.. 1620.) 
oda kerülnek a templomok padjaira. Ha a nyomatott 
énekeskönyveket be nem szerezhetik a gyülekezetek, a 
prot. buzgóság másoltat ja az énekeket (kódexek). Szerte-
szét a hazában magyar nyelven csendül meg a Minden-
ható imádása; magyar nyelven szól az ének; a reformáció 
tart ja fenn és táplálja e szellemet. Nem Pázmány, hanem 
a XVI. században a reformáció teremtett magyar iro-
dalmi nyelvet. 

íme pár vonással mutattam reá a téveteg felfogásra, 
melylyel e téren általában találkozunk. Nagy szükség van 
tehát a magyar egyháztörténet tanítására a főgimnázium 
utolsó osztályában. Hadd nyerjen életet egyházi mul tunk; 
hadd jussanak kellő világításba felekezeti tradícióink, törek-
véseink; elevenedjenek meg a százados küzdelmek, a 
nemzeti felkelések, melyeknek jogos voltáról a fegyverrel 
kihívott békekötések szövegei beszélnek! Hadd lássuk, 
hogy »van bennünk élő hit, jog, akarat é s e rő« . (Madách.) 

így aztán nevetség számba megy a r. kath. szerző ily ki-
tétele: >A reformáció kárt is okozott eleget, mert növelte 
ziláltságunkat; a magyar ellenségévé tette a magyart s 
még bonyodalmasabbá épúgy a politikai, mint társadalmi 
állapotainkat*. (L. Királyi Pal : Magyarország Története. 
Budapest 1897. 209 1.) 

* 

A vallástani tantárgyak elhelyezését illetőleg azok-
nak egyetlen kört óhajtottam a gimn. vallástanításban 
biztosítani. Nem osztoztam abban a nézetben, mely az alsó 
négy és a felső osztályokban külön körét veszi fel a 
vallástanításuak ; már az alsó osztályokban ; a főbb vallás-
tani studiumok tanításával betetőzni kívánja a vallasos 
ismereteket, s azoknál a tanulóknál, kik a negyedik osz-
tály végeztével tovább folytatják gimn. tanulmányaikat , 
ugyanazon vallástani tantárgyak szélesebb körű tanításá-
val kivánja nevelni a vallásos ismereteket. A tanuló ifjú-
ság egy töredékére tekintettel nem látom indokoltnak a 
gimn. vallástanításnak két részre választását. (L. Nagy. 
K. A gimn. vallástanítás kérdéséhez. Prot. Közlöny 
1891. 31—36 sz.) Az általam nyújtott beosztás egy-egy 
fokán a gimn. tanításnak, p. o. a négy alsó osztály után 
vagy a hatodik osztály végeztével nem ad egészet; beosztá-
som azonban egészében teljes s az egyes osztályokra 
tett vallástani tantárgyak vonzók, építő hatásúak s a 
tanulók értelmi fejlettségéhez iliők. 

Nézetem szerint kapcsolatot sem lehet teremteni a 
más tantárgyak és vallástan közölt. Lehetséges lenne 
egyedül az egyháztörténet és a világhistória közt, de 
más tantárgyak közt semmi esetre sem. Hogyan kapcsol-
hatnám p. o. a hittant, erkölcstant a nyelvi vagy reál 
tantárgyakkal ? Beosztásomban azért ily törekvést is 
mellőztem. 

Összefoglalva az elmondottakat, a gimn. vallás-
tanításban továbbra is helyt keli adni a bihiiaismertetés, 
az egyetemes egyháztörténet, a hittan és erkölcstan és a 
magyar prot. egyháztörténet tanításának. E vallástani 
tantárgyak tanításával nevelhetünk öntudatos, egyházi 
életünket kedvelő, azért lelkesülő egyliáztagokat; ellenben 
elmaradhat a szimbolika és az összehasonlító vallástan. 
Amannak célzata a hittan szélesebb körű tanításánál érvé-
nyesülhet ; emennek tanításara szükség nincsen. E val-
lástani tantárgyak aztán az egyes osztályokban követ-
kezőleg volnának elhelyezhetők : 

I osztály : Az ó-szövetség ismertetése. 
II. osztály : Az új-szövetség ismertetése. 
III. osztály: Keresztyén egyháztörténetből: A ker. 

egyház megalakulása, százados küzdelmei a zsidóság és 
pogány támadásokkal szemben, végre diadala (Kr. u. 
33—312.) . A r. kath. egyház hatalmi kifejlődése, állam-
egyházzá levése, majd sorsa a világi fejedelmek feuható-
sága alatt (Kr. u. 3 1 3 — 8 0 0 ) . 

IV. osztá ly: Az egyetemes egyháznak a pápai hata-
lomtól függése kora. (Kr. u. 800—1517.) Előkészület a 
konfirmációra 



V. osztály: A németországi és svájci reformáció 
tör ténete; a reformáció sorsa a különböző államokban a 
jelen időkig. (Kr. u. 1517—) 

VI. osztály: Keresztyén hittan. 
VII. osztály: Keresztyén erkölcstan. 
VIII. osztály : Magyar protestáns egyháztörténet. A 

magyarhoni ev. ref. egyház alkotmányszervezetének és 
egyházi könyveinknek ismertetése. 

Kisújszállás. 
Barla Jenő, 

főgimn. vallástanár. 

T Á R C A . 

A pápás és a protestáns vallás alapja. 
(Folytatás.) 

Hogy a protestáns szabadság helyes törvényét érthe-
tőbbé tegyük, keressük fel Bombavt, India egyik főváro-
sát. A ki ezt a várost bejárja, minden lépten nyomon 
más-más templommal találkozik. Ott találja egymás köze-
lében a bráhminok és a hindu vallás egyéb szektáinak 
szentélyeit; a mohamedánok moséit, a zsidók zsinagógáit 
a r ó m . katholikusok és protestánsok templomait, imaházait. 
Ha már szóba állunk a különböző templomok híveivel 
és megkérdezzük tőlük : »hiszitek-e, hogy a ti hitetek az 
igazi?* természetesen azt fogják mondani : »igen hát, 
hogy lehet ilyet még kérdezni is?« »De hát mire építitek 
a ti hi teteket*? A római egyház azt fogja mondani : 
»Mi olyan vallással dicsekedhetünk, a mely 18 század 
óta mindig ugyanaz marad t ; vannak szent könyveink, 
mikből Istennek lelke szól hozzánk*. Mire azt mondhatják 
a bráhminok: >A mi vallási társulatunk 2000 évvel idő-
sebb a tieteknél s dalokból és közmondásokból, énekek 
és imádságokból, szent iratok és mélyen járó elmélkedé-
sekből ^olyan kánonunk van, a mi igazán szent, a mit 
valóban az Istenség ihletett, úgy annyira, hogy még az 
énekek dallamából is Istennek szava viszhangzik felénk*. 
j>Csakhogy« — viszonozza a római katholikus — »a 
mi könyveink isteni eredetét csodák és jelek is igazolják*. 
»A mi atyáink — felelik a bráhminok — még sokkalta 
nagyobb csodákat vittek véghez a ti bibliai csodáitoknál*. 
Ők a Himalayáról szállottak alá és egy szempillantás alatt 
emberi vagy állati alakot öltöttek magukra s eget és föl-
det mozgásba hoztak. Őket nem korlátozták a tudás és 
lehetőség korlátai ; előttük meghajlottak még az Istenek 
is«. A mohamedánok azt fogják mondan i : »Nem tudjá-
tok-e, hogy a mi koránunk azt jelenti, hogy olvasás, hogy 
a mi prófétánk csak azt hirdeti nekünk, a mit neki egy 
angyal az égben őrzött könyvből felolvasott ? A mi vallá-
sunk az igazi, mivel ez a ti keresztyén vallástokat rövid 
ostrom után halomra döntötte*. Merő elbizakodottság-e 
az, a mit ezek a bráhminok, moslimek s hasonló érte-
lemben a perzsák és izraeliták állítanak ? Nem, ezen 
vallásos társulatok valóban nagyon régi szent könyvek 

birtokában vannak és hitök szintén nagyon régi eredetű 
Kinek van igaza? Annak, a kinek legerősebb a hang ja? 
Vagy a ki legtöbb könyökdöíésekkel halad előre ? Vagy 
az előtt hajoljunk meg, a ki a legragyogóbb szellemi 
tehetségekkel tudja védeni a hitét ? Nem ragyogóbb 
kiszinezéssel védik-e sokszor a tévelyt, mint az igazságot? 
Kinek van igaza? 

Nekünk magas álláspontra kell helyezkednünk s az 
emberiséget egész tömegében kell felfognunk és csak 
akkor Ítélhetjük meg helyesen a szabadság álláspont-
jára helyezkedett protestantizmust. Ismételve kérdezük: 
»kinek van igaza? Az emberi tévelygések tömkelegéből 
kicsoda vezet ki bennünket? Mi egészen szabadok, füg-
getlenek vagyunk és csak arra az egy vezetőre hallga-
tunk, a ki föltétlen bizalmunkra méltó. Feltekintünk a 
csillagokra, a melyek időtlen idők óta futják a megmér-
hetlen magasságban pályájukat. Az emberek legelőször 
is ezek néma és mégis sokatmondó beszédét értették meg, 
mivel az ifjú emberiség a csendes csillagos éjszakában 
sejtette meg először a világmindenség törhetlen rendjének 
gondolatát. Fáradt lelkek időről-időre parányi anyagré-
szecskék céltalan rezgésének tekintették a mindenség moz-
gását. De a kinek füle van a hallásra, az hallja, hogy az 
ég és a föld s minden idők és népek hatalmas szellemei 
fenséges egyértelműséggel hirdetik, hogy a világminden-
ségnek örök rendje van. Ennek a világrendnek az ember 
is kiegészítő részét képezi. A vizsgálódó lelkek előtt azon-
ban ez a csillagos ég csak ábécés könyv volt; mivel a 
fáradhatlan szemlélődés előtt tisztán állott az, hogy itt a 
földön is. a látszólag szabálytalan jelenségekben is meg 
van a szigorú rend; hogy az aláhulló hópehely ugyan-
azon törvénynek hódol, mint a világűr napjai. Ha aztán 
az ember végül saját lényébe merül, ha hallja a susogó, 
ünnepélyes hangokat, a melyek lelke mélyéből törnek elő: 
tudására jut annak, hogy a természeti világrend felett 
egy magasabb világrend is létezik, a mely csak az övé, 
— a ki az állati léten felülemelkedett — s a mely őt 
hasonlíthatlan királyi fenséggel ruházza fel. Milyen gaz-
dag fényes tehetségekkel van felruházva, milyen előkelő 
uraság birtokosa az ember ! Azonban egy egyptomi régi mese 
azt állítja, hogy az Istenség a könnyekből teremtette az em-
bert. Igen a föld királya, az ember, nem örül életének; 
mert a föld minden dicsősége sem adhatja meg neki a 
lelki békét. A tündöklő látszat mögött mindenütt ott látja 
a halál elszomorító alakját és fá j látnia, hogy az emberi 
élet minden kelleme olyan, mint a mezőnek virága, hogy 
az embernek napjai tova futnak, mint a habok; feltűnik 
és elenyészik, mint a pásztortűz fénye, hogy a nemzetek 
nagysága és hatalma szétfolyik, mint az edényről aláfutó 
vízcsepp. Az élet meleg tavaszán végigborzongatja a mu-
landóság gondolata; a férfikor erőteljében meg- megszállja 
a halálos sejtelem; a fejlődés és tenyészet közepette látja 
aratni a halál rettenetes kaszását. A ki alátekint az élet 
sötét mélységeibe, lehet-e az vidám ? 

A földi dolgok múlandóságának fájdalmához aztán 
egy újabb keserűség társul. Az ember csak állandó küz-



delinek á r á n képes méltóságát megőrzeni. Mihelyt elfárad 
és meg lankad : az élet lenyűgöző hata lmai azonnal meg-
fosztják mindattól , a mi őt, a bihlia szerint Isten képmá-
sává teszi s a mi neki az élő teremtmények so roza t ában 
királyi állást biztosít. Nem valami természeti kényszert 
kell neki e részben követnie, hanem a magasabb életrend 
iránti szabad hódolatból kell emberi mél tóságának fenső-
ségét igazolnia. Valami belső ösztön ha j t j a őt előre, fel-
felé; má r szellemi fejlődése gyermekkori fokozatain át sejti, 
hogy ő csak a jónak, igaznak és szentnek elemeiben 
érezheti magát ot thonosan. De hányszor elbukik a heves 
küzdelemben és mily messze marad az elébe tűzött m a -
gasztos céltól! Hányszor nyomja lelkét a bűn tuda t amaz 
ősi szent törvények megsértése miatt , miket az örök tör-
vényadó szíve táb lá já ra ír t! A halál félelme örömét ra -
bolja el, a belső bíró a nyugodalmát . Ki szabadí tha t ja 
meg lelkét a nehéz nyomás alól; ki némí tha t ja el pana-
szát, ki teheti őt igazán v idámmá és s z a b a d d á ? A meg-
váltás és szabadí tás utáni segély-kiáltás az egész embe-
riségen végig vonul. Ez a kiáltás most lágyan zsong, úgy 
hogy csak némelyek veszik észre ; máskor mennydörgéssé 
erősödik s népek s idők a fogházőr eme szomorú kérdé-
sébe foglalják össze vágyaikat , reményeiket , törekvéseiket : 
»mit kell cselekednem, hogy idvezül jek?« (Ap. csel. 1 6 . 3 0 ) 
A felelet ekképen hangz ik : Csak egyetlen hatalom ment-
heti meg az ember t a legnagyobb Ínségből: az a biza-
lom, mely felülemelkedett a földi korlátokon. Csak az 
Istennel való életközösség, vagyis a vallás által tehet 
szert az idvességre. De melyik vallás által ? Természetes , 
hogy az által, a melyre az ember belső mivoltánál fogva 
hivatva van ; azon vallás által, mely lelkének rég elve-
szett belső békességét igazán visszaadni képes, a mely 
őt az élet és halál minden viszonyának fölibe emeli, a 
mely keblének titkos rejtekét boldogítja, a mely rá nézve 
az életet igazán értékessé teszi és a fáradt vándort az 
örök haza örömének lehével üdítgeti a halál borzalmai 
közepette. 

Dr. Fur re r Konrád után 
(Vége köv.) Ruszkay Gyula. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Az énekiigyi előmunkálatok VI. füzetéről.* 
^Folytatás.) 

Az Előmunkálatok VI. füzete 26 át javí tot t zsoltárt, 
19 átjavított dicséretet (2 ezek közül az Erdélyi énekes-
könyvből való) s a fennálló vagy invokácionális énekekkel 
együtt 33 új dicséretet, összesen tehát 78 ének-darabo t 
foglal magában . Egy egész kis énekeskönyv ! — Bezár ja 

* Az előbbi közleményben a 10-dik lap 3-dik kikezdésében 
>eloszlott* helyett »eloszlottak*; ugyanazon a lapon a 2-dik hasá-
bon, alulról a 2-dik kikezdés 3-ik sorában »hanyatiásnak* helyett 
»hányattatásnak« ; a 2-dik lapon pedig az utolsó előtti kikezdés, 
12-dik sorában * ilyen« helyett *olyan* olvasandó. — Anonimus. 

a füzetet a már érintett elnöki tájékoztató, a mely img 
egyfelől világot vet a füzet keletkezésére, addig másfelől 
elénk állítja az új énekeskönyvnek a bizottsági elnök lel-
kében megrajzolódott képét. 

Sietünk e füzetet örvendező szívvel üdvözölni. Nem 
az átdolgozott ének-darabok nagy tömegéé r t ; nem is az 
á tdolgozásban muta tkozó kiválóbb s ikerér t ; hanem főként 
azért , mert az elnöki tá jékoztató arról tesz erős bizony-
ságot, hogy az énekügyi bizottság elnöke azzal a férfias 
erélylyel, a melylyel ezt a VI. füzetet a kedvezőtlen sze-
lek dacára is létrehozta, kész az egész énekeskönyv tisz-
tességeért is megfáradni , megküzdeni s fáradni és küzdeni 
olyan módon és olyan i rányban, a mely mód és irány 
a leghelyesebb és legegyenesebb. 

Teljes tisztelettel helyeseljük azért, hogy a mun-
kavezető elnök haj landó a legmesszebbre is elmenni, a 
mi régi zsoltáraink és dicséreteink á tdolgozásában, vagyis 
hogy minden olyan zsoltárt és dicséretet igyekszik az új 
énekeskönyv s z á m á r a megmenteni , a miben valami rot-
hadat lan mag mutatkozik s az átdolgozásra csak vala-
mennyire is a lkalmatos elem található. — Helyesel-
nünk kell, hogy — legalább próbaképen vagy a túlzó 
követelések ellen való bizonyítékul — túllépett a zsol-
tárok számára nézve az egyetemes énekügyi bizott-
ság által megvont ha tárvonalon. Hadd győződjenek meg 
az újítástól irtózok, hogy bizonyos zsoltárok még átöltö-
zötten, még kereszt-vízzel leöntve sem alkalmasok a r ra , 
hogy egy keresztyén köz-énekeskönyvnek részét képezzék. 
Helyeselnünk kell, hogy a dicséretek átdolgozásával sietni 
aka r s a r ra az esetre, ha szívesen kérő szava ú j ra süket 
fülekre találna, maga fogja megválasztani az embereket , 
a kikkel az á ta lak í tás ra kijelölt dicséreteken a kívánatos 
módosításokat elvégezi. Ez főleg az ügy tisztességéért 
sürgős, mert csak egy kissé ügyszerető embernek is alig 
lehetne nagyobb elkeseredés nélkül hallani majd a susár -
lók és csúfolkodók d i ada l - za j á t ! . . . Tisztelettel kell üd-
vözölnünk azt a gondolatot is, a melylyel a többfelől fel-
merült k ívána lmaknak megfelelőleg, j ava l ja az énekügyi-
bizottság elnöke a ki tűnőbb vallásos köl teményeknek 
énekké való átdolgozását , a mire nézve m á r jó példát 
is mutat . A Berzsenyi, Arany, Tompa istentdicsőítő esz-
méi, sőt szavai is igen jó helyen lesznek a mi énekes-
könyvünkben, az ó-szövetségi próféták és dalnokok zso-
lozsmái között. Nincs, nem lehet kifogásunk az ellen sem, 
hogy a szükséghez képest vagy a siker mértéke szerint, 
fordított énekek is be jussanak énekeskönyvünkbe ; mer t 
nem az a fő, hogy mely ének honnan és kitől s zá rma-
zik, hanem hogy megfelel-e a mi vallásos szükségeinknek. 
Hogy konfirmációi, keresztelési, esketési énekeink is le 
gyenek, az is megszívlelendő gondolat, s nem kevésbé 
ilyen az is. hogy énekeskönyvünk a mostanitól eltérő 
beosztást nyer jen s az u. n. zsoltárok is bizonyos vezér-
elvek szerint osztassanak be a gyűj teménybe, úgy a mint 
tárgyuk s jellemök után legcélszerűbben beoszthatók A 
használhatóság és az istentisztelet egysége szempont jából 
ez a javítás is elengedhetetlen. 



Az egész elnöki tajékoztató úgy a maga teljességé-
hen, mint részleteiben csupa őszinte ügyszeretet s igaz 
hivatottság kinyomata. Mintegy szűrő készüléken átereszt-
ve, benne van mindaz, a mi egyszer-másszor az éne-
keskönyv reformjával kapcsolatban jogos kivánságképen 
felmerült s még azon felül is valami, t. i. az Istennel 
tusakodó Jákobnak ama szózata : »Nem bocsátlak el 
Atyám tégedet, míg meg nem áldasz engemet, fiadat !< — 

* * 
* 

A VI. füzet 78 ének-darabjáról azonban nem szól-
hatunk már olyan föltétlen elismeréssel, mint a tájékoz-
tatás vezérelveiről. Általában ezekben is megtaláljuk az 
átdolgozás leghelyesebb elveit; annyira meg, hogy egész-
ben véve a VI. füzet nemcsak versenytársa a többi 
füzeteknek, azok közül a jobbaknak is, hanem azokat több 
tekintetben felül is múlja. Egyszeri olvasásra is érezhető 
minden énekén, hogy oly egyén kezei közül kerültek a 
nyilvánosság elé, a ki tisztában van feladataval, ismeri 
az isteni tiszteletben az ének helyet, szerepe jelentőségét 
s éles határt tud vonni a világi és templomi költészet 
hivatása között s képes a jól megszabott törvényeket 
alkalmazni is, a ki otthon van a költészet berkében s 
ismeri a dallam jogát a szöveggel szemben s használat-
ban lévő énekeskönyvünk minden gyöngeségét ujjain tudja 
elszámlálni. 

És mégis! . . A 78 énekdarab egy jó része — leg-
alább a mi Ízlésünk szerint — vagy épen nem való a 
mi tervezett új énekes-könyvünkbe, vagv csak nagyobb 
javítás mellett volna abba bevehető. Egyiknek a tárgya, 
másiknak a hangja, a harmadiknak, tizedik, huszadiknak 
egy-egy kifejezése olyan, a melybe vagy a közénekes-
könyvről alkotott nézetünk, vagy a fenségesen népiesről 
lelkünkben élő gondolatok beléütköznek. Itt-ott egy nehe-
zen érthető kép, vagy túlságosan elvont kifejezés, a mit 
sokszor a mérték vagy a rim tesz szükségessé, illetőleg 
a forma kényszere tesz homályossá: — ezek és ilyenek 
zavarják meg élvezetünket. De — örömmel hirdetjük — 
vannak e füzetben az ihlet óráinak szülöttei is, a melyek 
előtt önkéntelenül is megnyílik a szív, mint a virág 
kelyhe a napsugár előtt s a melyek benyomulnak ellen-
állhatatlanul is a mi jobb érzéseinkbe és azokat meg-
termékenyítik és megszentelik, s az átdolgozónak hosszú 
időre szóló tiszteletet biztosítanak. 

A zsoltárok közül a 4 , 7., 10., 12., 14., 19., 36., 
41., 5 5 , 59., 75., 103., 105., 1 0 8 , 109., 111., 1 1 2 , 113., 
121., 125., 127., 134., 135., 141., 143.. és 148-ik vannak 
itt átdolgozottan bemutatva; részben tehát olyanok is, a 
melyek sajátságosan zsidós jellemüknél fogva csak nagyobb 
s úgy szólván teljes átváltoztatassal vagy kivetkőztetéssel 
.jutottak be a mi próba-énekeink közé, s túlságosan egyé-
nies természetük miatt még átdolgozottan is azt a kér-
dést hajtják a.jkainkra: mit keresnek esek egy kósös vagy 
gyülekezeti énekes könyvben ? 

A 4 , 7., 10., 12., 14., 41. 55.. 5 9 , 7 5 , 109, 
112, 127 , 135. s részben a 103 zsoltárok különösebben 

is olyanok, a melyeket egy keresztyén gyülekezetben 
közös buzgósággal elénekelni aligha nyílhat valaha alka-
lom. A zsidó nemzetnek egy-egy üldözött prófétája, félre-
értett nagy embere panaszol, jajgat, emésztődik és remény-
kedik vagy épen átkozódik e zsol tárokban; mi köze 
tehát ezekhez a mi lelkünknek, a melynek lényege a 
megbocsátás és szeretet, termékenyítő harmata pedig a 
kegyelem ? ! 

Hol s mikor énekeljünk p. o. ekképen ? 

*>Hatalmasok ! meddig fogjátok 
Gyalázni az én hitemet ? 
Vájj1 meddig áll még fenn hívságtok? 
Hamis úton meddig kívántok 
Keresni gyönyört, örömet ? 

Hogyan énekelhet keresztyén gyülekezet p. o. ily 
módon: 

De legyen hát már tudtotokra 
Hogy pártomon van ím az Úr, 
Mert az az Isten választottja, 
Ki nem hajolva útatokra, 
Tisztében meg nem tántorul*. (IV. zsoltár.) 

Vagy mily alkalom volna az, a melyen a gyüle-
kezet így önthetné ki lelkét Isten előtt: 

Igen nagy bünt nem tettem én, 
Sőt a jóra törekedém. 
A jóért roszszal nem fizettem 
S a bosszú helyett is jót tettem; 
A világ mégis meggyaláz, 
Lelkemben a porig aláz, 
De én lelkem fölemelem, 
Szabadíts meg én Istenem! 

Vagy mikor hálálkodhatnék így a magyar ev. ref. 
egyház egyeteme, vagy annak csak egyetlen gyüleke-
zete i s? 

Hálát adok, Uram, neked 
Hiszem igaz Ítéleted, 
Hogy a ki másnak vermet ása, 
Abban magának lesz bukása ; 
Az átkos átka visszahull, 
Irigykedő nem boldogul; 
Azért imádlak szüntelen 
Ó én Uram, én Istenem! (VII. zsoltár.) 

Ha a dicséreteink között nem volnának már eddig 
is háborús alkalmakra s különböző veszedelmek idejére 
írott énekek: akkor az ilyenek, egy-egy részletökkel még 
valamely közhangulatot is jelezhetnének, valami közérzést 
is kifejezhetnének; de egészben véve még akkor sem 
volnának meghasználhatók — Szintén csak egyes részle-
tükben hozzá illenének utó-ének gyanánt valamely különös 
tárgyú prédikációhoz is (p. o. a VII. zsoltár utolsó verse): 
de teljes mivoltukban nem volnának alkalmazhatok. 



Ha továbbra is úgy akarunk vélekedni, hogy az 
énekeskönyv egyúttal a ker. ember imádságos könyve 
maradjon s minden sebére gyógyító balzsam legyen: 
akkor a nevezett zsoltárok tartalma ellen emelt kifogá-
sunk elesik s legfölebb csak egyes kifejezéseik ellen lehetne 
megjegyezni valónk. Akkor — bizonyos találó cím alatt 
— az ilyenek is benmaradha tnak : 

Nincsen senkim a világon, 
Immár az is elhagyott, 
A ki látta boldogságom 
S asztalomnál vigadott; 
Légy azért, Uram velem, 
Könyörülj Ínségemen, 
Szégyeoítse meg jóságod 
Az emberi álnokságot. (41. zsolt.) 

S helyet foglalhatnak az eíféle panaszos felfohász-
kodasok és indulatos kitörések i s : 

Szabadíts meg, Úristen engem 
És tarts meg üldözőim ellen. 
Azoktól védd meg éltemet, 
Kik szomjazzák most véremet ; 
Lásd meg, Uram, miképen törnek 
Lelkemre a hatalmas szörnyek. 
Szabadíts meg tőlük azért, 
A te áldott szent nevedért (59. zsolt.) 

Reszket szívem fájdalma bennem 
Halálba üldöz már az ember 
Elfáradott bűneivel (!); 
Én Istenem hová kell lennem, 
Hogy gonoszul ne veszszek el ? 

Ha mint a galamb szárnyat öltve 
Repülni tudnék messze földre, 
Elszállanék innen tova! 
Éltemet ott pusztába töltve, 
Az lenne, ó, békém hona! 

El messze a forgó viharból, 
El messze e nyüzsgő zsivajból, 
Piac zajától messze, el ! 
Elmenekülni a zavarból, 
Ó. ha lehetne, Istenem! 

Mint zúg a város nappal, éjjel, 
Mint küzd a nép futkosva széllyel, 
S egymásra mint les álnokúl : 
Nem tudni ezt s feledni melyen, 
Csak akkor élnék boldogul! 

Ah ! nem gyűlölőm vert meg engem, 
Védtem volna magam az ellen 
És nem sajogna úgy sebem; 
De ezt nehez ó elviselnem, 

Hogy árulás tört ellenem. 
Keblem barátja, lelki társam, 
Kivel együtt ülék tanácsban, 
Ki titkomat mind ismeré, 
Kivel Istent együtt imádtam, 
Az volt, ki lelkem megveré. (55. zsoltár.) 

Ha mondjuk, az énekes könyvet nem akarjuk tisz-
tán köz-énekes könyvvé átalakítani, hanem abban az 
egyént, annak ezer baját, örömét s jó és rosz indulatait 
egyformán megszólaltatni kívánjuk: akkor ez az 55-ik 
zsoltár is befogadható a szent zsolozsmák társaságába a 
maga különleges alanyiságával. Részünkről azonban a 
a közénekes könyvet az effélékkel — legyenek bármily 
hangulat-festők — sem terjedelmesebbé, sem drágábbá 
tenni nem óhajtjuk; sem azok által az énekes könyv 
egyetemes jellegét kockára tenni nem javal juk. 

A megnevezett zsoltárok tehát szerintünk szolgál-
hatnak ugyan példákul az átdolgozás mértékére; mutat-
hatják kinek-kinek, hogy meddig mehetünk el a zsoltá-
rok zsidós jellemének letörlésében ; de a közénekes könyvbe 
nem foglalhatnak helyet úgy csak függelékül, a külön-
böző bajok között vergődő emberek imádságai gvanánt. 
Jobb azonban, ha — mint ilyenek — külön imakönyvbe 
foglaltatnak, mert teljes eltünésök veszteség volna. 

Anonimus. 

MISSZIÓÜGY. 

A misszió jövője. 
E cím alatt nem a mindennap hangoztatni szokott 

s annyira üdvös belmissziót, sem pedig az angol, német, 
francia stb. nemzetek és felekezetek által, mesés áldoza-
tok árán fentartott külmissziókat, s azok jövőjét akarom 
tárgyalni, hanem csupán a Magyarországhoz tartozó horvát-
slavonországi prot. misszió, illetve a dunamelléki s dunán-
túli ev. reform, egyházkerületek által fentartott missziók 
ügyéhez kívánok hozzászólani, s azok biztosítására óhaj-
tanék némi tapasztalati adatokkal szolgálni. 

Tagadhatatlan, hogy valamely dologhoz érdemileg 
csak az szólhat, ki annak múltját és jelenét ismeri, s 
azokból bizonyos tapasztalati kincseket gyűjtve, elfogulat-
lanul következtethet annak jövőjére is. Gyakorlati ta-
pasztalatokkal a horvát-slavonországi misszió körül elég 
bőven rendelkezem, mivel kilenc esztendeig szolgáltam 
a dunántúli ref. egyházkerület brekinszkai missziójában. 
Ez idő alatt volt alkalmam a horvát-slavonország' reform, 
misszió ügyeivel megismerkedni, s így. a miket mondani 
akarok, a közvetlen megfigyelésen és tapasztalaton ala-
pulnak. 

Egyetemes magyar ref. egyházunk évenként tekin-
télyes összeget költ el a missziókra s azok között epen 
a horvát-slavonországi missziókra. Nagy anyagi áldozatok 
árán igyekszik megtartani idegenbe szakadt testvéreit úgy 
a ref. anyaszentegyháznak, mint a magyarságnak. Nemes 
és szent a cél s meg is érdemli az áldozatok meghoza-
talát, mert e nélkül Horvát-Slavonorszáaba szakadt vére-
ink teljesen elvesznének mind egyházunkra, mind magyar 
hazánkra nézve. De ha mar egyetemes egyházunk meg-



hozza azokat az áldozatokat, arra is gondjának kellene 
lennie, hogy azok megteremjék gyümölcseiket is. Nem 
elég csak az áldozathozatal ; de kell, hogy célját is érje 
s megtérüljön a lelkek megtartásában s a missziók fel-
virágzásában. 

Mitől függ ez főképen ? Nem a meghozott áldozatok 
nagyságától csupán, hanem még inkább attól, hogy azok 
a kiket a kerületek a missziói pontokra állítanak, egyfe-
lől olyan egyének legyenek, a kik nemcsak átmeneti álla-
potnak tekintik misszionárius helyzetöket, hanem egész 
életöket s annak legszentebb erőit szánják a nemes mun-
kára ; másfelől pedig, hogy számukra olyan exisztencia 
biztosi tassék, a mely az egész életnek a misszióra száná-
sát lehetővé teheti, s a mely nem kényszeríti a misszio-
náriust, hogy néhány év elteltével máshol keressen magá-
nak nemcsak nyugodalmasabb, de úgy a maga, mint csa-
ládja jövőjét is inkább biztosító helyzetet. 

A misszió követelménye az, hogy a missziói lel-
kész szünet nélkül mozogjon, utazzék, fungáljon; hogy 
híveit folytonosan őrizze, védje az idegen nemzetek s 
felekezetek túlkapásai ellen s igyekezzék azokat hitökben, 
az egyház iránt való ragaszkodásukban erősíteni. Való-
ban nehéz és nagy az a feladat, a mely egy missziói 
lelkészre várakozik, ha kötelességeit híven akar ja végezni. 
A misszió megköveteli, hogy minden idejét, lelkének leg-
jobb erejét szánja reá. De vájjon lehetséges-e ez akkor, 
ha misszionárius állása csak olyan anyagi exisztenciát 
biztosít neki s esetleg még családjának is, a mely mellett 
még a mindennapi kenyérért is küzdeni kénytelen? Nem, 
ez lehetetlenség. Az a lélek, a melyet az élet minden-
napi gondjai nyűgöznek le, még ha akarná sem tudná 
erőit oly mértékben szent feladata megoldására fordítani, 
a mint az valóban szükség volna. 

S hogy állunk a missziói lelkészek anyagi exiszten-
ciájának biztosítása ügyében ? Fájdalom, igen szegényesen. 

Vannak igaz, oly missziói egyházak (különösen a 
dunamelléki egyházkerület fenhatósága alatt, a melyekben 
a missziói lelkészek a hasonló kvalifikációval biró rendes 
lelkészek anyagi dotációja mögött nem igen maradnak el; 
de vannak olyan missziói lelkészek is, a kik, dacára an-
nak, hogy hasonló működési kör jelöltetett ki számokra 
— csak fele fizetésben részesülnek. Ez semmi esetre 
sincs így jól; nemcsak azért, hogy az egyenlő műkö-
dési kör már mintegy önmaga megköveteli az egyenlő 
jutalmazást, hanem azért is, mert ilyen szegényes ja-
vadalmazás mellett nem is kaphat az egyház igazán 
alkalmas missziói lelkészeket; sőt még ha kapna is, 
akkor sem követelhetné meg, hogy azok minden ide-
jöket egyedül csak a misszió ügyére szenteljék. 

Ha már azok a missziói lelkészek kivétel nélkül a 
magyar ref. egyház érdekében hozzák meg áldozatukat és 
a misszió szolgálatával já ró terhek és hátrányok közösek: 
legyen közös az előny is, azaz egyenlő a jutalom. Ha 
missziónk jövőjét biztosítani akarjuk, ezt az egyenlősítést 
kellene megcsinálnunk, és pedig oly képen, hogy a nyúj-
tott anyagi előny necsak száraz kenyeret adjon, hanem 
biztosítsa is a missziói lelkészek exisztenciáját, oly mér-
tékben, hogy azok ne legyenek kénytelenek a megélhe-
lésért küzdeni, hanem egész életöket s annak minden 
erejét a misszió ügyének áldozhatnák. Egy missziói egyház 
hűséges munkája mindenesetre felér egy 3-ad vagy egy 
2-od osztályú rendes egyház gondozásával; szükség volna 
tehát, hogy egy missziói lelkésznek olyan fizetés bizto-
síttatnék, a mely kezdetben egy 3-ad s ötöd éves kor-
pótlékok által 30 évi szolgálat után, egy 2-od osztályú 
rendes lelkészi fizetéssel érne fel. »Ne fogd meg a jóté-
teményt azoktól, a kik anélkül szűkölködnek, mikor a te 

kezednek hatalmában vagyon annak megcselekedése.* 
(Péld. k. 3. r. 27. v.) ^Mindenekkel jól tegyünk, kivált-
képen pedig a mi hitünknek cselédivel.« (Galat. 6. r. 10. v.) 

A fizetésnek fenti értelemben és összegben feltün-
tetett egyöntetűsége volna az első kellék arra nézve, hogy 
a misszió fejlődése biztosíttassák. Ily fizetésre a misszió-
fentartó testület sokkal inkább találna a missziói egyházak 
vezetésére és fejlesztésére alkalmas egyéneket. Sőt többet 
mondok: az ügy szentsége is megkövetelné, hogy csak az 
oly erők rendeltessenek a missziói egyházakba, kik itthon 
tudományos készültségükkel, nyelvbeli ismeretekkel s ve-
zetői képességökkel kitűntek. Ha a missziói lelkészek szá-
mára a tisztességes, megkívántató fizetés biztosíttatik, 
minden bizonynyal több ifjú embernek is lesz kedve az 
ily működési kör elfoglalására. 

Ez volna ugyan az első lépés a misszió jövőjének 
biztosítására; de ez maga még korántsem elegendő annak 
teljes megszilárdítására és felvirágoztatására. E végre még 
egy igen fontos és el nem odázható kérdés megoldása is 
szükséges. Ez a kérdés az, hogy mimódon lehetne s kel-
lene a szolgálatképtelenné vált vagy elaggott missziói lel-
készek exisztenciáját biztosítani? A véletlen szerencsétlenség 
folytán szolgálatképtelenné vált, vagy elaggott missziói lel-
készekről nincs ma még semmi gondoskodás. Ki ad nekik 
s családjuknak kenyeret? Egyházaik n e m ; de azok nem 
is volnanak képesek arra, hiszen még tényleges szolgá-
latban levő lelkészeiket sem tarthatnák fenn, ha kiilse-
gélyben nem részesülnének. De nem is volnának kötelez-
hetők arra, mert hiszen a missziói lelkészek csak oda 
helyezett és nem választott lelkészeik, a kik tehát a segéd-
vagy helyettes lelkészek beállításának kedvezményét sem 
élvezhetik. így a szolgálatképtelenné vált missziói lelkész 
csak a kegyelem morzsáira van utalva, miután rendes 
nyugdíjra attól a hatóságtól sem számíthat, a mely által 
elhelyeztetett, — nem lévén egyáltalán semmi gondosko-
dás sem ily nyugdíjaztatás iránt. 

Második és nem kevésbé fontos dolog a misszió 
jövendő megszilárdítása s felvirágoztatása ügyében tehát 
a missziói lelkészek nyugdíjáról való gondoskodás volna. 
Mivel a missziói egyházak a méltányos nyugdíjösszeg ki-
utalványozására nem kötelesek, de nem is képesek; a 
misszió ügyét vezető egyetemes konventnek kellene az 
ebez szükséges alapok megszerzéséről gondoskodnia. 

A méltányos nyugdíjösszeget a fentartó testületnek 
kellene biztosítani, mindaddig, míg a missz. egyházak 
vallás-erkölcsi fejlődésök mellett anyagilag is annyira 
megerősödhetnek, hogy e terhet magok is megbírhatják. 

Ha már a missz. lelkészek a tisztességes fizetésen 
kivül, szolgálatképtelenség vagy öregség esetén tisztességes 
nyugdíjra is számot tarthatnak, akkor több esztendei szol-
gálat után, a mikor már épen belejönnének a missziói 
munkába, nem fognak kétségbeesetten valamely egyház-
megye kegyelméért esdekleni; hanem hátra levő éveiket 
is feláldozzák a szent ügynek. És midőn így egy egész 
élet tevékenységét fordítják a misszióra, annak áldásos 
hatása nem is maradhat e l ! 

Ma, az exisztencia és a jövő bizonytalansága miatt 
a missziói lelkészek kénytelenek nehánv év elteltével biz-
tosabb jövőt ígérő állások után nézni s így a missziók 
mindig ki vannak téve az újabb változásoknak s az újabb 
experimentálásoknak. Hogy ez mily hátránynyal jár ma-
gára a misszióra nézve, azt csak az tudja igazán meg-
ítélni, a ki tudja, hogy mily odaadó szeretet, buzgalom 
és mily sok tapasztalat szükséges egy missziói kör vagy 
egyház helyes gondozására és vezetésére. 

Tisztességes fizetést és nyugdíjat tehát a missziói 



3. szám. 

lelkészeknek! Ez által a missziói lelkészek a jövő rideg re-
ménytelenségétől meg lennének mentve s nem volnának 
ar ra kényszerítve, mint erre ma több esetet tudok, hogy 
9 — 1 0 évi missziói szolgálat után újra kezdjék a kápláni 
pályát s kitöröljék életökböl azt az időt, a mit a legne-
mesebb munkakörben töltöttek el. A ki annyi éven át 
lelke erejének legjavát áldozta fel, nem szabad, hogy hű-
séges munkálkodásáért csak nyomorgást nyerjen jutalmul. 

Moor Jakab, 
volt missziói lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Ujabb mozgalom az olasz r. katholikusok 
között. 

Az olaszországi reformált katholikus egyháznak már 
van néhány ezer híve. Ez az ókatholicismusnak a töre-
déke, in sacris pedig az angol és amerikai püspöki egy-
házakkal áll közeli rokonságban. 

A mozgalom megindítója di Campello kanonok, a ki 
midőn nyilvánosan odahagyta a római katholicizmust 
Róma methodisla püspöki templomában, nem jött át a 
tulajdonképeni protestantizmushoz, hanem egy új feleke-
zetet alapított >olasz reformált katholikus egyház* név 
alatt, mely ma öt egyházközséget és három missziói állo-
mást foglal magába. 

Di Campello működése főleg a Riviérára terjed. 
Piacenzában is hasonló szellemű mozgolódás van, 

a hol egy másik reformált katholikus egyház már számos 
prozelitát szerzett a lánglelkű dom Paolo Miragiia veze-
tése alatt, ki magát Piacenza püspökének titulálja. Mi-
ragiia elkeseredett harcban áll az igazi püspökkel, Scala-
brinivel, a ki a pápánál is pápásabb, a ki Viktor Emánuel 
halálakor a miseszolgáltatást is megtagadta. Miragiia 
1895-ben hivatott Szicíliából Piacenzába, hogy ott pré-
dikáljon néhány hónapig. A tüzes szónok, ki a sablon-
szerűségnek ellensége levén, szónoki magatar tásában na-
gyon modernnek mutatkozott, hallgatósága felett hamarosan 
nagy befolyásra tett szert. Az egész város özönlött hall-
gatására. 

Május közepe táján egyszer kihirdette a szószéken, 
hogy nevtelen levelet kapott, fenyegetésekkel telve és 
alávalóknak nevezte, kik így támadtak rá. Ez volt a ver-
sengés kezdete. Interdictum alá vettetvén, szót emelt a 
püspökök ellen; kiátkoztatván, fellázadt a pápa ellen. És 
midőn az istentisztelet gyakorlásától minden templomban 
eltiltatott, nyitott egyet, a szent Pál-oratoriumot, a hova 
követik bámulói. 

Dom Miragiia e közben is egyházi ruhát visel, kö-
veti a római egyház liturgiái szer ta r tásá t ; de nem ismeri 
el a pápaság es a kűria világi hatalmát; az összes lel-
készek egyenlőségét hirdeti; ellene nyilatkozik a római 
egyház hi tval lásának; nem fogadja el a szenteknek oly 
értelemben vett tiszteletét, mintha ők követésre méltó 
példák volnának; követeli az istentiszteletben a népnyelv 

használatát és a polgári házasságról az egyházi házasság 
hát rányára kedvezően nyilatkozik.* 

Végre aztán dom Miragiia Rómába is elutazott elő-
adások tartása végett. Az előadas helyéül az Eldorado 
termét tűzte ki; de az utolsó pillanatban a rendőrség 
közbelépett; megtiltották a terembe belépését, kénytelen 
volt tehát a baptista templomba menekülni, a hol végre 
is megtarthat ta közhírré tett előadásait. Nagy tömeg töl-
tötte be a templomot és frenetikus tétszészajjal fogadták 
a fiatal szónok utolsó szavait : »Ha nem térünk vissza 
Krisztushoz, elpusztul a világ, el Olaszország, el Róma!« 

Dom Miragiia elhatározta reformálni a katholiciz-
must. Külön misét készített Savanarola tiszteletére, kinek 
tanait irányadókul veszi. »Nem hagytam el az egyházat 
— úgymond. — de nem tértem vissza a kúriához«. Vég-
eredményében csatlakozik Döllinger ó-katholicizmusához 
és szándéka van visszatérni az első századok apostoli 
tanaihoz. Minden vasárnap egy lapot ad ki »Gerolamo 
Savanarola« cím alatt, melyben kifejti a maga eszméit, 
megfelel ellenségeinek és jó olasznak, jó katholikusnak 
nevezi magát. Vájjon fog-e terjedni ez a mozgalom? 
Valódi veszélyt rejt-e magában a Vatikán ellen? Meg fog-e 
felelni a reform szükségének, melyen Olaszországban sok 
lelkiismeretes ember munkálkodik s melynek létezéséről 
Ruggiero Bonghi oly ékesen beszél? Avagy talán az a 
rendeltetése, hogy elszenderedjék, miután korai virágzása 
fattyúgyümölcsöt hozott ? Erre a kérdésre kétes a felelet. 
Lehetetlen prófétának lenni, mikor a vallásos Olaszor-
szágról van szó, a skepticizmus ezen országáról, a hol 
a római katholicizmus oly mélyre eresztette gyökereit, 
hogy egy lett az a történettel, a népfajjal, a földdel és 
fogva tartja őket. 

A Christianisme után 
Lic. Rácz Kálmán. 

IRODALOM. 

** Alvinczi és a kassai vértanúk cím alatt Ré-
vész Kálmán kassai lelkész és esperes külön füzetben 
is közrebocsátotta azt a történeti tanulmányát , mely 
a Protestáns Szemle mull évi 9-ik füzetében jelent meg. 
A füzet tárgya az, hogy a mikor Rákóczy György. Beth-
len Gábor fejedelem fővezére 1619. szept. 5-én Kassára 
bevonult, a seregében volt féktelen hajdúság egy csapata 
Bay Zsigmond hadnagy vezetése alatt, a már elfogott 
Dóczy generális lakásába, az úgynevezett királyi házba 
rontván, az ebben levő kir. r. kath. kápolna berendezé-
sét szétrombolta s az ott talált három r. k. papot kegyet-
lenül felkoncolta. A római kath. történetírók a Kassán 
meggyilkolt három r. k. pap halálával egyenesen Alvinczi 
Pétert és I. Rákóczy Györgyöt vádolják s úgy tüntetik 
föl a három pap halálát, mint Rákóczy György és Alvin-

* Olaszországban tudvalevőleg fakultatív polgári házassag 
van, a mi temérdek visszaélés és baj okozója.' 



czi Péter hitgyülöletének áldozatait. — Révész Kálmán 
e füzetben eredeti okmányok alapján bebizonyítja, hogy 
mind Rákóczy, mind Alvinczi keze és lelke a Kassán 
legyilkolt három papnak a vérétől egészen tiszta s hogy 
a három pap tisztán a rabló hajdúk féktelen vadságá-
nak lett áldozata. A meggyőzően irt, csinos kiállítású 
füzet 30 fillérért a szerzőnél Kassán kapható. (F.) 

E G Y H Á Z . 

V a l l á s o s es té lyek . A marosvásárhelyi ref. egyház 
elöljárósága a tél folyamán felolvasó estélyeket rendez. 
Örömmel üdvözöljük a nemes munkát. Isten adjon reá 
minél több áldást, hogy a közönség leikébe elhintegetett 
magvak gazdag gyümölcsözést hozhassanak. 

A g y ü l e k e z e t e k le lk i gondozása . Abból az al-
kalombői, hogy az ul tramontán sajtó nagy hangon dicse-
kedett azzal, hogy Majláíh Gusztáv erdélyi pápista püs-
pöknek sikerült egy régi kálvinista családból való előkelő 
embert a pápás egyházba betéríteni, az Erdélyi Prot. 
Lap igen megszívlelendő dolgokat mond a hívek lelki 
gondozására vonatkozólag. Alább közlött szavait mi is a 
legmelegebben ajánljuk lelkésztársaink s presbitériumaink 
figyelmébe. »Mi — úgymond a nevezett lap — felelős-
séggel tartozunk, bárki veszszen is el a mieink közül. 
Kérjük lelkésztársainkat: minden törekvéseiket, minden 
céljukat, minden szenvedélvöket, egész egyéniségüket ol-
vaszszák egybe minél jobban lelkipásztori hivatásukkal. 
Legyenek ott mindenütt, hol érvényesíteni kell azt a szent 
ügyet, melyet képviselnek. Mondtuk már lapunkban, hogy 
föl kell osztani a presbitériumból kiindulólag az egyház-
községeket több kisebb, egészen átlátható csoportokra. 
Minden csoportban legyen egy alkalmas egyházi megbí-
zott, ki számon tartja a saját csoport jában azokat, kik-
nek akár anyagilag, akár erkölcsileg az egyház különö-
sebb támogatására van szükségök. Legyenek az egyes 
csoportokba beállított emez egyházi orgánumok igazi 
egyházi paterfamiliások s legyenek folytonos kontaktusban 
a presbitériummal s a törvényes lelkipásztori hivatallal, 
a lelkészszel. így tudhat ja meg a pap is, mi soha nem 
szünetelő lelkipásztori látogatásai, személyes tapasztalatai 
előtt talán elrejtve maradt. így tudhatja meg a legfelre-
esöbb utcákban is, hogy: kik a szegények ? kik a bete-
gek? kik a kisértetben levők? kik az ingadozók? kikre 
vetette hálóját a szocializmus, ultramontánizmus ?« Bizony 
így lehetne teremteni igazi kálvinista egyházi életet s így 
lehetne megvedelmeznünk nyájainkat minden eltévelyedés 
és minden nyílt vagy orvtámadás ellen. 

A s p a n y o l e v a n g é l i k u s e g y h á z első zsinatát tar-
totta a mult év május 16—19. napjain Madridban. Régi 
óhaj volt ez, 1898-ban az amerikaiakkal való harc aka-
dályozta meg: de íme valahára egyesülhettek Spanyol-
ország evangélikus egyházai. Evangélikus egyházak a kö-
vetkező városokban vannak : délen Cadix, Puerto Santa 
Marta, Utrera, Sevilla, Jerez de la Frontéra, San Fernando, 

Cordoba, Malaga. Granada, ezekhez jönnek a missziói 
állomások Escarban, Puerto Realban, San Lucarban, 
Boranzában. a régi Phars isban; középen és keleten: 
Carthagena, Barcelona, Reus, Madrid (két parókhia), Ali-
cante a camurnasi . moxyoni, besulloi és gijoni missziói 
á l lomásokkal ; északon azon parókhiák, a melyeket az 
amerikai missziói társulat alapított és támogat, de már 
az első alkalommal egyesültek a többi evangélikus spa-
nyolokkal. Ezek a saníanderi, bilbaói, san sebastiani, 
lagransi és saragossai parókhiák, tizenegy missziói állo-
mással együtt (Pampeluna, Tausta, Bilbao.) Természetesen 
nagy öröm és lelkesedés közben tartották meg az egye 
sítő első zsinatot. Vajha ez az öröm az evangelium ter-
jedésére új reményt öntene spanyol hitrokonainkba! (Rk.) 

A budapesti prot. belmissziói értekezlet f. hó 
15-én tartotta meg ez évben első összejövetelét. Az érte-
kezletnek különösebb érdeket kölcsönzött az a körülmény, 
hogy megjelent azon Viselet Sarasin, a berni diakonissza-
intézet Budapesten időző igazgatója is s egy rövid, de 
lelkes beszédet mondott. Beszédében Máté 9 : 35—38-ból 
indulva ki, felmutatta a mai egyházi és társadalmi élet-
nek sok mindenféle bajait és nyomorúságait s rámuta-
tott arra a nagy igazságra, hogy azokra hasztalan keres 
akar az egyház, akár a társadalom orvosszereket külső 
adminisztratív, tudományos vagy szocialista téren, mert 
az egyetlen orvosszer csak a Krisztushoz s az evangé-
liumhoz való visszatérés lehet. Sok az aratni való, de 
kevés az a ra tó ; a mai társadalmi élet el van fáradva s 
az emberek sok mindenféle bajaikkal csak t'u>y tévelyeg-
nek mint a pásztor nélkül való juhok. De fel kell ven-
nünk gondjukat nekünk, kik ismerjük azt a boldogságot, 
a mit a Krisztus és az ő evangéliuma ád a léleknek s 
közölnünk kell velők az életnek kenyerét és azt az élő 
vizet, a melyből a ki iszik, soha meg nem szomjúhozik. 
Kérnünk kell szüntelen az aratásnak Urát, hogy bocsássa 
ki az aratókat az ő ara tására . — Ezután Ssöts Farkas 
theol. igazgató tartott előadást >Evangéliumi munkásság 
Budapesten« címen. Alapigéül Ján. ev. 15. 1—7. versét 
vette s meggyőző erővel mutatta ki, hogy a ker. élet és 
szeretet terén eredményes munkát csak a Krisztussal való 
együttelés mellett lehet kifejteni; de a Krisztussal együtt 
élve a jó kezdemenyezést mindig siker koronázza. Az ily 
munkának bizonyító példái az Orsz. magv. prot. árvaház, 
a Tabitha-egyesület, a Nagypénteki Társaság, a Lorantffy-, 
a Bef. ifjúsági egyesületek, a melyek szerény kezdettel 
indulva, ma már a Krisztussal virágzó és megmérhetet-
len jóttevő intézményekké fejlődtek. Ebben a A i rányban 
kell haladnunk továbbra is s akkor a Krisztusban meg-
gazdagodva nagy dolgokat cselekedhetünk. — Szilassy 
Aladár elnök, a kép teljessé tétele végett reámutatott még 
a német leányegyház Bethesda kórházára, szépen fejlődő 
árvaházára , ifjúsági és nőegyesületére és a skót misszió 
vasárnapi egyesületére, a melyek mind az igaz szőlőtő-
vel együtt élő szőlővesszők gyümölcsei. — Az idő előre-
haladottsága következtében a vasárnapi iskolákra vonat-
kozó indítvány a jövő hónap 12-ére kitűzött értekezletre 



halasztatott. A szép és tanulsagos értekezletet, a melyen 
körülbelül ötvenen vettünk részt, ének és ima rekesz-
tette be. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság tagjai 

sorába a múltkori (2. sz.) közlésünk óta 1900 január ján 
kezdődő kötelezettséggel uj tagokul beléptek: 1. Alapító 
tagul. 200 korona alapftványnyal Gönczy Gábor ref. s. 
lelkész Kassa. 2. Rendes tagoltul, évenként 12 kor. tag-
díjjal: Lakatos Sámuel ref. kollégiumi tanár, Marosvásár-
hely ; Mester János ref. lelkész Matisfalva u. p. Bögöz 
(Udvarhely-m.); Bíró György ref. lelkész Hévíz (Nagy-
Küküllő-m.); Benedek Pál ref. lelkész Küköllő-Széplak, 
u. p. Dicsőszentmárton; Tólius Jenő ref. lelkész Patak-
falva, u. p. Székely-Udvarhely ; Balázs Imre ref. lelkész 
Segesvár; Orbán József ref. lelkész Siklód, u. p. Etéd 
(Udvarhely-m.). 3. Pártoló tagokul, évenként 6 kor. tag-
díjjal : Lörinczi Józstf ref. lelkész Farczád, u. p. Székely-
Udvarhely: Fábián Márton ref. lelkész Bagy, u. p. H.-Szent-
Márton (Udvarhely-m.); Forró Dénes ref. lelkész Szent-
László, u p. Székely-Udvarhely ; Sessi Alcos kir. közjegyző 
Segesvár ; Gyarmathy Dezső polgármester Székely-Udvar-
hely ; Téthi ev. ref. egyház Téth (Szabolcsvármegye); 
Encsencsi ref. egyház Encsencs (Szabolcs- m.); Papp Imre 
ref. lelkész Hmvásárhely ; Szakai István ref. lelkész Lacska, 
u. p. Nagy-Mihaly (Zemplén-m.). — E kimutatásban az 
erdelvi tizenegy új tagot Lajos János bögözi lelkész, tár-
sulatunk rendes tagja gyűjtötte. — Jelentkezéseket továbbra 
is örömmel veszek. Budapesten, 1900. január 17-én, Szöts 
Farkas theol. igazgató-tanár, a MPIT. titkára. 

A Lorántffy Zsuzsánna- és a Ref. Ifj. egye-
s ü l e t e k által rendezett vallásos estélyek folyó hó 13-án 
végződtek. Pénteken (12-én) az ifjúsági- és nőegyesületek 
és a mértékletességi egyesületek kérdése képezte a thémát, 
a melyről Csűrös István püspöki tükár és Kovács László 
hivatalnok tartottak lelkes beszédeket. Szombaton (13-án) 
a zsidók, pogányok és a névleges keresztyének evange-
lizálása felett folyt az elmélkedés. Forgács Gyula theolo-
gus a külső misszió nagy jelentőségéről s annak felemelő 
eredményeiről szólott ; Hamar István theol. tanár pedig, 
a ki épen a megelőző napon tért vissza Londonból a 
studensek missziói kongresszusáról, az ott nyert benyo-
mások közvetlen hatása alatt, a müveit ifjúság e nagy 
jelentőségű missziói mozgalmáról mondott el néhány ér-
dekes dolgot. Az estélyeket Gergely Antal fogházi lelkész 
beszéde és Makay Lajos theol. szenior imája rekesztette 
be. Örömmel mondhatjuk, hogy ezek az esték mind több-
több buzgó lelket hoztak össze, s hiszszük, hogy Isten 
áldása fogja kisérni a végzett munkát. Hogy ez estélyek-
kel s az azokon elhangzott beszédekkel megtalálták egye-
sületeink a szivekhez és lelkekhez vezető utat, szép bi-
zonysága annak az. hogy nem egy embernek ajkáról 
hallottuk felhangzani : »De kár, hogy már elvégződtek !< 

Ez a felsóhajtás azt mutat ja , hogy a lelkek vágyódnák 
mar Isten igéje u t á n ; épen azért jó volna, ha egyesüle-
teink minél gyakrabban rendeznének ilyen estélyeket. 

Az eperjesi ev. kollégiumi theológia összes 
hallgatói, mint a Mayer Endre tanár vezetése alatt álló 
belmissziói egyesület tagjai, tanáraikkal egyetemben jan. 
13-ikan Kassán, az evang. népiskola nagy termében 
vallásos estélyt tartottak. A kassai állomáson a kassai 
virágzó egyház erdemes lelkésze Csiskó János és derék 
káplánja Mohr Béla fogadta egyháza vendégeit. Az estélyt 
megelőzőleg Csiskó János üdvözölte az egyház presbité-
riuma nevében a tanári kart és az ifjúságot, a melynek 
képviseleteben aztán dr. Szlávik Mátyás theol. dékán vá-
laszolt. — A SzániJc Ernő ének-tanár vezetése melletti 
Beethoven-féle »Varázsfuvola« c. karéneket a theologiai 
énekkar adta elő a közönség nagy megelégedésére. Majd 
Mayer Endre tanár »Mire van szükségünk?* cím alatt 
gazdag programmját adta egész belmissziói munkássá-
gunknak, a melyre égető szükségünk van. Megnyitotta 
a közönség szemeit és együttes munkásságra hívta 
föl a közönséget, főleg a kassai egyház női tagjait a bei-
misszió általa mesterileg ismertetett összes ágaiban. Nagy 
tanulmányra és mély gondolkodásra valló dolgozata 
nyomtatásban is meg fog jelenni. Váradi Antalnak »Az 
úr itél* c. remek költeményét Shrovina Ottó, Szabolcslca 
Mihály »A magyar pap* c. gyönyörű legendáját pedig 
Szlcalos Emil theologus szavalta el hatásosan. Az ifjúság 
köréből ifj. Porkoláb Gyula theologus »tudomány és hit« 
cím alatt gyönyörű rajzát adta elbeszélő alakban a hit 
viaskodásának és győzelmének a hideg és dőre tudással 
szemben. Végül a theol. énekkar »Erős vár a mi iste-
nünk* c. karéneke fejezte be a valóban tanulságos és 
épületes első vallási estélyt Kassán. Az estélyen nagyob-
bára nők és a presbitérium tagjai vettek részt. A tanítói 
karon kivül ott láttuk Révész Kálmán esperest és Ho-
mola István lelkészt is. Úgy érezzük, hogy az estélynek 
meg volt a kellő hatása a jelen volt közönségre. Úgy 
halljuk, hogy tavaszszal Iglóra készülnek az eperjesi 
theológusok. Örömmel regisztráljuk e mozgolódásukat. (sz.) 

A Lorántffy Zsuzsánna- és a Ref. Ifjúsági 
e g y e s ü l e t kedves vendeget fogadtak körükben az elmúlt 
héten Vischer Saras in a berni diakonissza-intézet igaz-
gatója, a keresztyéni szeretetmunkásság e lelkes harcosa 
látogatta meg őket, hogy munkálkodásukban buzdítsa, 
bátorítsa, tanítsa őket. A Lorántffy-cgyesü'etet hétfőn, jan. 
15-én, látogatta meg s beszédében Róm. 12 : 1—2 alap-
ján az egész életnek Istennek áldását s az Isten jó, kedves 
és tökéletes akara tának kedvelését hangoztatta. Csak így 
válhatik a löldi élet Isten előtt kedvessé s csak így lehe-
tünk a szeretetben hűséges sáfárai a mi mennyei Urunk-
nak. — A Ref. Ifjúsági egyesületben f. hó 16-án szintén 
beszédet mondott a kedves vendég s a nagy számban 
összesereglett ifjúságot Ján. ev. 1 : 35—52 alapján arra 
intette, hogy a Krisztus ma is szerte jár, hogy tanítvá-
nyokat gyűjtsön. Ha a Krisztus szavát hallják felhangzani 
az igében és leikökben, ne késlekedjenek, hanem mint az 
első tanítványok, csatlakozzanak hozzá készséggel. — A 
lélekből és az evangéliumból fakadt igaz szavak bizonyára 
nem hangzottak el hiába s áldásos hatásuk megmarad 
mindkét egyesület tagjainak lelkében. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i h irek A györtelelci református egyház 

(Tiszántúl), a szathmári lelkészszé megválasztott Biky 
Károly esperes helyéhe Jnhá>z László debreceni helyettes 
tanárt valasztotta meg lelkipásztorává. — A nagykanizsai 
ref. missziói egyház új lelkészévé a belső-somogyi esperes 
Kuthy Zoltán new-yorki misszionáriust nyerte meg. Szív-
ből kívánjuk, hogy a hazai földre visszatérő lelkész gaz-
dagon kamatoztathassa külföldön gyűjtött lelki kincseit 
új gyülekezete s magyar ref. egyházunk hasznára. 

* G y e r m e k e k k o r c s m á z á s a . Pestmegye legutóbbi 
közgyűlésén Lévay Mihály indítványt terjesztett a tör-
vényhatóság bizottsága elé, a melyben szigorú intézke-
dést kért a serdületlen gyermekek korcsmázása ellen. A 
vármegye közgyűlése egyhangúlag elfogadta az indítványt. 
— Ez a határozat is egy jobb jövő jele, — csak azután 
a kivitel is legyen olyan jóindulatú, mint a határozat! 

* Schönerer kilépése a róm. kath. egyházból. 
Most egy éve kezdődött meg Ausztriában a »Los von 
Rom« mozgalma, a melynek egyik leghatalmasabb moz-
gatója Schönerer, a német nemzeti párt vezére volt. 
Schönerer kijelentette, hogy mihelyt a Rómától elszakad-
tak száma 10,000-re emelkedik, ő is azonnal ki fog lépni. 
A kikötött szám ugy látszik betelt, mert Schönerer a 
napokban csakugyan kilépett a pápás egyházból. 

* A n.-geresdi egyesség revíziója. A n.-geresdi 
egvesség revideálására a két dunántúli prot. egyházke-
rület által kiküldött bizottságok f. hó 4-én Pápán tartot-
ták első ülésüket. A bizottságok először külön tanács-
koztak és készítették el a revízióra vonatkozó javasla-
taikat, azután közös értekezletre gyűltek össze az ev. 
ref. főiskola épületében, hogy a mennyire lehetséges, a 
fontosabb elvi kérdésekre nézve megegyezzenek s a külön 
javaslatokban netán meglevő lényegesebb differenciákat 
kiegyenlítsék. A közös értekezlet Antal Gábor ev. ref. 
püspök és Ihász Lajos ág. ev. egyházkerületi felügyelő 
elnöklete alatt tárgyalta a vitás pontokat s azokra nézve 
megegyezésre is jutott. A két bizottság f. hó 16-án ismét 
össze fog jönni, hogy a közös megállapodásokat tartal-
mazó munkálatot részletes tárgyalás alá vegye s a fel-
terjesztendő javaslat s illetve javaslatok végleges szöve-
gét megállapítsa. 

* A protestantizmus Spanyolországban. A 
spanyol pápás klérus a legutóbbi, burgosi kongresszus 
támogatása mellett, a mint már említettük, felterjesztést 
tett a királynőhöz, a melyben nem kevesebbet kívánnak, 
mint a középkori vallási viszonyok visszaállítását s min-
den eretnekségnek (értsd: protestantizmus) elfojtását. A 
felterjesztésnek meg is van valóban az oka a klérus előtt, 
mert az utóbbi évtizedek alatt az evangéliumi protestáns 
keresztyénség ügye nagyon szép előhaladást tett Spanyol-
országban. A mint a Chrétien Frangais egy spanyol leve-
lezője írja, olyan vidékeken, a hol ezelőtt 20 évvel még 
senki sem merte volna magát protestánsnak vallani, ma 

már számos templomot s lelkészt tartó evangéliumi gyü-
lekezeteket lehet találni. Főként Barcelona környékén áll 
így a dolog. A kormány, a városi hatóságok, a pápás klérus 
ugyan minden lehetőt elkövetnek, hogy az evangélium 
előreladását feltartóztassák; de hatalmuk csekély már arra , 
hogy az idő óramutatóját visszaigazítsák. 

* Az abszolució-adás legújabb módja. Egv pas-
sionista rendű pápás theologus, Divine Art.hur egy nem-
rég megjelent s »A sakramentumok magyarázata a katho-
likus egyház tanításai és tanai szerint* című művében 
annak a véleményének ad kifejezést, hogy a gyónás és az 
abszolució bizonyos körülmények között telefonon át is esz-
közölhető. A pápa ugyan még nem nyilatkozott hivatalosan ez 
érdekes vélemény felől, de páter Divine nyíltan kijelenti, 
hogy a pap megadhatja az abszoluciót telefonon át is, 
ha valaki hirtelen halálos beteggé lesz és a mikor lehe-
tetlen volna a papnak az illetőhöz jutni. Ilyen esetben 
úgy vehető, mintha a gyónó és a pap személyesen beszél-
nének egymással, tehát a bűnvallomás és a felmentés 
épen úgy érvényes, mintha élőszóval történtek volna. — 
íme tehát mégsem igaz, hogy a pápa egyházában ne 
volna haladás. Talán még azt is megfogjuk érni, hogy 
legközelebb már a kinematográf, fonográf és a heliográf 
is belekerül a római egyház üdvnyujtó ökonómiájába. 

* Az a l k o h o l i z m u s v e s z e d e l m e mindinkább fel-
kelti a világi körök figyelmét s mind több-több helyen 
kezdik már sürgetni a hatósági védekezést. így az újévi 
szünet alatt kilenc törvényhatósági felirat érkezett a 
képviselőházhoz, a melyek törvényhozási intézkedéseket 
kívánnak az alkoholizmus ellen. A feliratokat Szepes, Sop-
ron, Torontál, Trencsén, Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Vas-
vármegyék és Szeged, Székesfehérvár és Komárom váro-
sok terjesztették föl. Megdöbbentő színekkel ecsetelik 
ezek a föliratok a pálinkaivás nagyarányú terjedésének 
nemcsak a jelenlegi, hanem a jövő nemzedékre is ki-
ható veszedelmeit. Egyik-másik fölirat összefüggést talál 
8,Z 8, Ikoholizmus terjedése és ama súlyos közgazdasági 
válság között, a mely népünket hosszú idő óta sújtja s 
az általános megélhetési viszonyokat mind nehezebbé 
teszi; mások meg rámuta tnak az ujoncozásieredményekre, 
melyek »a pálinkaivás áldozatául esett vidékek lakosságá-
nál az ivadéknak évről-évre rohamosabban haladó elsat-
nyulását tüntetik elő*. Az egyik fölirat egyenesen rámutat 
az e rettenetes veszedelem ellen sürgősen alkalmazandó 
óvszerre is, arra tudniillik, hogy »a pálinkamérésekre 
való újabb és újabb engedélyek kiadása helyett azok 
száma apasztassék; sőt ott, hol a nép a pálinkaivásnak 
túlságosan hódol, a kimérések, mint ez más országokban 
is, nevezetesen Svédországban történt, teljesen megszün-
tessenek*. Jól tudják ugyan, hogy ez az ajánlott módo-
zat szükségkép az állami jövedelmek részben való csök-
kenését vonná maga u t á n ; de ha ily áldozat á rán az 
emberi anyag testi és lelki épségének föntartása érhető 
el, a két érdek közt habozni ép oly kevéssé lehet, a 
mint nem lehetett akkor, midőn az ú. n. kis lottó meg-
szüntetéséről volt szó. Ám e megszüntetett intézmény 



által okozott károk elenyészőieg csekélyek voltak az 
alkoholizmus által okozottakhoz képest ; mert hiszen az 
közvetlenül csak az elszegényedést mozdította elő, míg 
az alkoholizmus az elszegényedésen kivül a testi és szel-
lemi épség elvesztését is maga után vonja s ennek folytán az 
államnak milliókra menő munkaérték elvesztése által, meg-
mérhetetlen károsodást okoz.— Örömmel adunk hírt e dol-
gokról. mert ezek egy jobb jövő s egy helyesebb gondol-
kodás jelei. Bárcsak minden törvényhatóság s minden 
város és község sorompóba lépne s az egész közvélemény 
egyhangúlag emelné fel követelő szavát. Lelkésztársaink 
ne mulaszszák el tevékeny részt venni ezekben a mozgal-
makban. Álljanak melléjök lelkesen; irányítsák a közvéle-
ményt ; tanítsák híveiket az alkoholizmus veszedelmeire 
s igyekezzenek őket azoktól lehetőleg óvni a jó vezetés 
és a mértékletességi egyesületek szervezése által. 

* A brassói román iskolák romániai segélye-
z é s é n e k ügyéről már többször hirt adtunk, s legutóbb 
említettük, hogy a kérdés megoldása felett diplomáciai 
tárgyalás indult meg a magyar és a román közoktatás-
ügyi kormány között. Most a » Keleti Értesítő* azt újsá-
golja, hogy a tárgyalást bevégezték s a két kormány 
között megállapodás jött létre, a melyet négy pontba 
foglaltak. A legfontosabb az első pont, a mely szerint a 
román állam kötelezte magát, hogy Budapesten a magyar 
királyi állami adópénztárban letét gyanánt el fog helyezni 
egy bizonyos tőkeösszeget, melynek kamataiból megala-
kítják azt a járadékot, melyet a brassói gör. kel. Szent-
Miklós-egyház templomának és iskoláinak segítésére for-
dítanak. A letétbe helyezendő tőke összegét később fogják 
megállapítani. A második pont szerint a járadékösszeg 
átvételére csakis a brassói egyháztanács hivatalban levő 
elnöke van jogosítva. A harmadik pontban a magyar 
állam kötelezettséget vállal arra nézve, hogy ezt a segít-
séget örök időkre, mint kizárólag a brassói egyházat 
megillető szubvenciót elismeri és hogy mindenkor tiszte-
letben fogja tartani a román kormánynyal megkötött 
egyezményt. A brassói egyház ellenben a negyedik pont-
ban föntartja magának a jogot, hogy arra az esetre, ha 
az egyezményt a magyar kormány megszegné, vissza-
követelje az egész tőkét, illetőleg a járadékot. A tárgya-
lást a külügyminisztérium közvetítette. 

*Az »Index Congregat io* -ról nem valami magasz-
taló véleménynyel van a Curci, a ki éveken át volt 
kiadója a pápás-jezsuita Civilta Gattolicanak és a kinek 
elég nő alkalma volt megismerkedni a congregatíók viszo-
nyaival. Szerinte igen nagy tévedés azt hinni, hogy az 
Index congregatio kivaogatott tudósok társasága, a kik-
nek az a feladatuk, hogy ellenőrizzék az egész világ 
sajtótermékeit és elkülönítsék az aranyat a polyvától. 
Az igaz, hogy a congregatio élén egy kardinális áll s 
rajta kivül még egy csomó kardinális és püspök voina 
annak a tagja, csakhogy ezek édes keveset törődnek az 
indekszszel. Az ellenőrzést tulajdonképen egy szerzetes 
titkár végzi, néhány szerzetessel együtt. Ellenőrző munká-
jok azonban korántsem terjed ki a világsajtó minden 

termékére, hanem csupán az olyan könyvekre, a melye-
ket denunciáltak előttük. A denunciálás a legtöbb eset-
ben nem az orthodox igazságérzet eredménye, hanem a 
személyes irigység és boszú folyománya. Az ellenőrző 
barátok felülvizsgálata és Ítélete azonban ritkán kompe-
tens, a mennyiben a nyelvismeretben igen gyarlón van-
nak elbocsátva a cenzorok. így pl. — nem régen az 
indexbe írták be Schell professzor munkáit és az egész 
kongregációban csak két ember volt, a ki valamennyire 
tudott németül. Jellemző különben, hogy néhány líráért 
bárki is nyerhet engedélyt a congregátiótól olyan könyvek 
olvasására, a melyek az indexben vannak, vagy még 
a jövőben fognak abba belekerülni. 

* I sméte l t kérelem. A mult évben azt a kérelmet 
intéztem a Prot. Egyh. és Isk Lap útján a dunamelléki 
főtiszt, egyházkerület nt. lelkészi karához, hogy a győri 
ev. ref. templomépítés céljából kibocsátott gyűjtő-íveket 
— habár üresen is — szíveskedjenek az év utolsó nap-
jáig visszaküldeni. Kérelmemnek nem lett meg a várt 
eredménye, — a mennyiben az egyházkerület területéről 
összesen csak 26 ív érkezett vissza, és pedig : 9 egyház-
tól 57 korona 70 fill. adománynyal, 17 egyháztól pedig 
üresen. Mivel a végleszámolás folyó évi február első nap-
jaiban megtörténik: kérve kérem tisztelt kartársaimat, 
szíveskedjenek a náluk levő iveket — habár üresen is 
— január 31-ig visszaküldeni; mert a számozott és be-
iktatott ívek, illetve postautalványi szelvények felmutatása 
nélkül, közmegnyugvást keltő számadást nem lehet ké-
szíteni. Eltekintve a kötelességtől, ennyi, csekély fárad-
sággal jaró munkát kérni kartársainktól, talán nem is 
szerénytelenség. A jelzett határnapig vissza nem érkező 
ívek tartóit — magam igazolása végett — kénytelen leszek 
hírlapi úton megnevezni. Szabó Zsigmond ev. ref. lelkész. 

A D A K O Z Á S . 
A b u d a p e s t i theo lóg ia i konv iktusra , melynek 

pénzalapját az egyházkerület határozatából gyűjtés útján 
kívánjuk megerősíteni, f. évi január 8-dikától január 14-ig 
a következő összegek küldettek be hozzám : I. Alapít-
ványul Budapestről llerczeg Odescalclii Gyuláné, gróf 
Dégenfeld Anna 1000 korona ; Tisza Kálmánná gróf Dégen-
feld Ilona (egyelőre az 50 korona kamatot küldte be) 
szintén 1000 korona; Szabadszállási egyház Tóth Gábor 
lelkész útján 200 koronát ajánlott föl; Dömötör Lajos, 
bölcskei lelkész 40 koronát gyűjtött és küldött be. — 
11. Évjáradckul az 1900-dik évre Herczeg Odescalclii 
Gyuláné 100 korona; Sztibadszállási egyház a három 
sátoros ünnepen 12 korona, miből 4 korona be is fizet-
tetett; Pándi egyház Benedek László lelkész útján évenként 
10 koronát ajánlott ; Váczhartyáni egyház Földváry László 
lelkész útján évenként 8 koronát ajánlott, a mit 1900-ra 
be is fizetett. I I I . Adományul küldettek a következő 
összegek: ozv. Konkoly Imréné Budapest 2 kor.; Nagy-
falúi egyház Dombi Vince lelkész útján 4 kor.; Tóth Pál 



theologus gyűjtése 9 kor.; Dömötör F^ndre theologus 
gyűjtése 4 korona; Tahích László adománya Budapest 
20 kor.; Dr. Ilosvay Lajos műegyetemi tanár Budapest 
20 kor . ; Gombai rgyliáz küldeménye Benedek Antal 1. 
űtján 30 kor.; Széhy Géza leik. gyűjtése Gerjenben 8 kor.; 
(Ehhez járultak Széky Géza 4 kor.; Babay Géza 2 kor.; 
Szukovics Géza 1 kor.; Vida Ferenc 50 fillér. Szegedy 
Sándor 30 fill., x. y. 20 fill.); Varga Nagy István kir. 
táblai biró gyűjtése Pécsett 30 kor.; Gaiger Dezső ado-
mánya Budapest 10 kor.; Dapsy Viktor adománya Buda-
pest 100 korona ; Szeremlei egyház gyűjtése 17 kor. 
78 fillér; Tóth László nyomdász adománya Kecskeméten 
10 kor.; néhai Pfeiffer Mihályné hagyatékából Hegedűs 
Sándorné útján 200 kor . ; Tengődi egyház adománya 
Bocsor Lajos lelkész útján 10 kor.; Rácz Péter gyűjtése 
Budapesten 18 kor. 68 fillér. — Ebben a 6-dilc közlésben 
van 2240 korona alapítvány, 130 korona érijáradék és 
493 korona 46 fillér adomány — Fogadják a nemesszivü 
adakozók az intézet elöljáróinak és jótéteményes növen-
dékeinek hálás köszönetét. A gyűjtés eddigi eredménye 
— az évjáradékokat 5° / 0 - ° s tőkébe átszámítva — közel 
15 ezer korona; a szükséglet azonban 50 ezer korona. 
Budapest, 1900. január 15. Szőts Farkas igazgató-tanár. 

A b u d a p e s t i re f . i f j . e g y e s ü l e t Londonba kül-
dött képuisdőjének útiköltségére újabban adakoztak : a 
Student Volunter Missionary Union londoni rendező bi-
zottsága 6 fontot == 141 kor. 44 fill. Berecz Imre, Mező-
Keresztes 20 kor. Dr. Szabó Aladár 2 kor. Petri Elek 
2 kor. Herceg Odescalchy Gyuláné 50 kor. Szilassy Ala-
dár 10 kor. Csűrös István 2 kor. Dr. Tóth Miklós 2 kor. 
Victor János 2 kor. A szíves adományok összege, a már 
kimutatóit 89 koronával együtt 320 kor. 44 fillér. Fogad-
ják érette a szives adakozók az egyesület hálás köszö-
netét. Hamar István, egyes, pénztárnok. 

P á l y á z a t . 

A dunántuli ev. reform, egyházkerület államilag 
segélyezett pápai főgimnáziumában üresedésbe jött vallás-
tanári állásra 

A megválasztott tanár köteles a főgimn. I—VIII. 
osztályaiban a vallástani tárgyakat tanítani a konvent 
által megállapított tanterv szerint, továbbá valamely más 
tárgyat a gimnázium alsó osztályaiban heti 4 órán, úgy, 
hogy összes tanóráinak száma 20 legyen, s végül a téli 
hónapokban ifjúsági istentiszteleteket tartani. 

A megválasztandó tanár évi fizetése 2400 kor. alap-
fizetés, 400 kor. lakbérilletmény, 5 ízben öt évi szolgálat 
után 200 kor. korpótlék; megjegyeztetvén, hogy a meg-
választottat az egyházkerület idővel magasabb (2800 és 
3200 kor. alapfizetés) fizetési osztályba is sorozhatja. 

A tanszék betöltése a dunántuli ev. ref. egyház-
kerület hatáskörébe tartozván, felhivatnak a pályázni 
akarók, hogy folyamodványukat:, keresztelő levelükkel, 
érettségi bizonyítványukkal, végzett tanulmányaikat, képe-

sítettségüket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapotukat 
igazoló bizonyítványaikkal együtt 1900. évi február lh-érc 
küldjék be főtiszt, és méltóságos 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 1900. szeptember 
1-én szaktudományához tartozó értekezéssel köteles el-
foglalni. 

Ha az állomás helyettes tanárral töltetnék be, annak 
évi fizetése 1600 korona leend. 

Pápán, 1900. jan. 11. 
Darányi Ignác, Czike Lajos, 

főiskolai világi gondnok. főiskolai egyházi gondnok. 

P á l y á z a t . 
A dunántuli ev. reform, egyházkerület államilag 

segélyezett pápai /ő gimnáziumában üresedésben levő 
filologiai tanszékre, melyre e lsősorban latin-német, másod 
sorban latin-történet képesítettségű tanárok pályázhatnak. 

A megválasztandó tanár köteles a főgimnázium 
bármely 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 2400 korona 
alapfizetés, 400 kor. lakbérilletmény, 5 izben öt évi szol-
gálat után 200 kor. korpótlék, a melynél a más intézet-
ben rendes tanári állomáson töltött évek is felerészben 
beszámíttatnak, megjegyeztetvén, hogy a megválasztottat 
az egyházkerület idővel magasabb (2800 és 3200 kor. 
alapfizetés) fizetési osztályba is sorozhatja. 

A tanszék betöltése a dunántuli ev. ref. egyház-
kerület hatáskörébe tartozván, felhívatnak a pályázni 
akarók, hogy folyamodványukat, keresztelő levelükkel, 
érettségi bizonyítványukkal, végzett tanulmányaikat, képe-
sítettségüket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapotukat 
igazo'ó bizonyítványaikkal együtt 1900. évi február 15-ére 
küldjék be főtiszt, és méltóságos 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 1900. szept. 1-én 
szaktudományához tartozó értekezéssel köteles elfoglalni. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
nem biró tanárjelölt* választatnék meg helyettes tanárul , 
annak fizetése 1600 kor. leend. 

Pápán, 1900. jan. 11. 

Darányi Ignác, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. főiskolai egyházi gondnok. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség:: 
XX. kerillet, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök . 

Kiadó-hivatal : 
Hornt/ánszhy Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megje lenik minden va sá rnap . 

Előfizetési ára : 
Félévre : 9 kor.; egész évre : 18 korona. 

Egyes szám ára 40 fll. 

Jó alkalmak. 
A nyers erők mérkőzése földi harcban a 

cél és eszköz tekintetében különbözik az evan-
géliumi nemes harctól. A földi harc célja rom-
bolás; ámbár, ha a földi harcot okos emberek 
intézik, a rombolást helyes intézkedések követik, 
a harc á l ta lü tö t t sebek begyógyítására. Az evan-
géliumi harcnak azonban már első, közvetlen 
célja is az építés. A földi harc eszközei földiek, 
testiek ; az evangélium eszközei lelkiek, s ha 
még anyagiak is, semmi esetre sem rombolók. 

Bármennyire különbözik is azonban a rom-
boló harc a nemes, építő harc tó l : rendkívül nagy 
hasonlatosság van mégis a kettő között. A szel-
lemi harc terén elért győzelmekhez ugyanis ép-
úgy szükséges a gondos, türelmes és körültekintő elő-
készülés s a küzdő seregek begyakorlása, mint a 
földi fegyverekkel kivívott diadalokhoz. Sok dia-
dalmas hadvezér bukott el már, mert a hama-
rosan kivívott győzelem mámorában elmulasz-
totta megtenni a kellő intézkedéseket, a még 
előtte álló nehézségek leküzdésére. Viszont sok 
fényes győzelemre épen az első vereségek ide-
jében készült el a jövőt ügyesen előkészítő had-
vezér. Alig ért még súlyosabb vereség had-
vezért, mint a milyen Mackay-t, III. Vilmos híres 
tábornokát érte Killicranckiénél. De már az iszonyú 
vereséget követő éjjel megvetette alapját későbbi 
győzelmeinek. A XVIII. század is sok ilyen neve-
zetes fordulatról tud beszélni; de tán a legmeg-
lepőbb az angoloknak Ilyden Ali felett aratot t 
diadala. Ez a hata lmas mohamedán hódító egy-
másután foglalta el az angol várakat s verte 
meg az angol seregeket ; de mikor legjobban 
ujongott, akkor tette meg W a r r e n Iiast ings ter-
mékeny elméje azokat az intézkedéseket, a melyek 
következményeképen Sir Eyre Coote India déli 
részében ú j ra megerősíté az angol hatalmat. 
Igazán az angolok bámulatos sikereiket sok 
tekintetben annak köszönhetik, hogy veszély ide-

jén kétségbe sem estek, de nem is hurrogat ták 
le szerencsétlenül jár t vezéreiket; még kevésbé 
követelték tőlök, hogy valami kockáztatott válla-
lattal s képtelen vakmerősködéssel hirtelenében 
arassanak diadalokat; hanem valami csodálatos 
nyugodtsággal, kitartással, körültekintéssel tették 
meg készületeiket, a veszély nagyságának megfe-
lelően. 

A földi győzelmek kivívásának e módszerét 
kellene eltanulniok s a szellemi harcban alkal-
mazniok az evangélium magyarországi híveinek 
is, a kiket nagy vereségek érnek folyton. Tisz-
tában kellene lennünk azzal, hogy e vereségek 
ismétlődni fognak s teljes megsemmisítéssel fe-
nyegetnek. Távol azonban a kétségbeeséstől, a 
veszély nagyságához méltóan a legnagyobb oda-
adással, a legbölcsebb körültekintéssel s a leg-
kitartóbb türelemmel kellene új seregeket gyűj-
tenünk és képeznünk. Fel kellene használnunk 
minden alkalmat, mert már úgyis sok jó alkal-
mat elmulasztottunk. 

Óh, ha az evangéliumi mozgalmat nem el-
nyomni, de éleszteni igyekeztünk volna ! Oh ha 
az evangéliumi határozott lapokat egész erővel 
terjesztenők ! Óh ha az evangéliumi egyesületi 
életet kifejtettük volna annyira, hogy az az évangé-
liumellenes egyesületi élettől a lelkek százezreit 
elvonni birná ! És ha legalább a tizenegyedik órá-
ban Debrecenben egy hatalmas belmissziói gyűlést 
tar tot tunk volna, a melyből az evangéliumi tevé-
kenységre serkentő riadó a legmélyebben alvók 
füleihez is eljutott volna ! Bizony, bizony sok jó 
alkalmat elmulasztottunk ! 

Most azonban új ra kínálkoznak jó alkalmak. 
Szerény alkalmak ezek, a melyek hirtelen elér-
hető nagy eredményekkel nem kecsegtetnek; de 
mindenesetre jól kihasználva, a jövőben meg-
vívandó nagy küzdelmekhez becses és nélkülöz-
hetetlen előkészületek lehetnek. 

Ilyen jó alkalom az a nagyon szépnek Ígér-
kező gyűlés, a melyet a budapesti ev. ref. ifjúsági 
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egylet diákosztálya február 11-ón tar t s a melyen 
Hamar István theoL tanár az evangéliumi keresz-
tyén diákok londoni kongresszusáról tar t felolva-
sást. Lélekben ott leszünk majd azon a nevezetes 
kongresszuson, s a bizonyára é rdekes és vonzó 
felolvasás végig vezet annak nevezetes je lenetein. 
Magunk előtt látjuk majd az 1 6 0 0 — 1 7 0 0 kül-
döttet; csupa művelt, tanul t if jakat, a kik nem szé-
gyenlik a Krisztus evangél iumát . És aztán a Lélek 
megdobogta t ja a szivünket, hallván, hogy az az 
1 6 0 0 — 1 7 0 0 küldött ezer meg ezer más ifjú 
nevében beszél, a ki szintén azt vallja, hogy 
nincs más alap, csak a megfeszítet t Kr isz tus ; 
nincs más segedelem, mint az Isten kegyelme 
és Szent Lelke. Küldjön tehát a f eb ruár 11-iki 
gyűlésre minden pro tes táns theológia, minden 
jogakadémia egy egy képviselőt ; kü ld jenek a pro-
tes táns g imnáziumok egy-egy tanár t s egy-egy 
ére t tebb ifjút s vigyék el ezek az evangél iumi 
tüzet mindenfelé, a lakí tsanak egy-egy evangé 
liumi ifjúsági egyletet, mely a biblia építés szem-
pontjából való olvasásával, evangél iumi iratok 
ter jesztésével ós valamely sze re te t -munkára ado-
mányok gyűjtésével foglalkozik. Milyen seregek 
ál lanának így elő, a melyek talán csak 1 0 — 1 5 óv 
múlva lennének igazán ha rcképesek ; de akkor 
aztán d iadal ra vinnék az evangél ium zászlaját . 
Vagy csak to rnaversenyekre küldjük a protes-
táns i f j aka t? Csak a r r a van költeni való pén-
zünk ? 

Azután f eb ruá r 12-ón, az i f júság vasárnapja 
utáni hétfőn lesz a Loránt f fy Zsuzsánna-egylet 
közgyűlése ós szerete tvendógsége. E r re is itt 
m a r a d h a t n á n a k az ifjúsági gyűlésre é rkeze t t ek ; 
de azonkívül minden nagyobb városi gyülekezetben 
fel kellene hívni egy-egy nőnek a figyelmét erre a 
nevezetes gyűlésre. — En nem mondom, hogy a 
Loránt f fy Zsuzsánna-egylet tökéletes egy le t ; de 
annyi bizonyos, hogy annak m u n k á s tagja i ra 
m á r gyakorol t ha tás t a Krisztus evangél iuma, s 
ép azért nem alapszabályok ós mulatságok által, 
hanem az élő Isten ereje által s a Krisztusról 
való vallástótel által igyekeznek hatni és előre-
haladni . Oh ha ezt a jó a lkalmat fe lhasználnánk 
s igyekeznénk a nőket mindenfelé megnyerni 
az evangél iumnak, nemcsak a s z ó n a k : evangé-
lium, hanem az evangél ium ere jének is ! 

I lát még rámutassak-e arra , hogy mily 
ki tűnő alkalmak kínálkoznak az if júsági egyletek 
vi lágszövetsége t i tkárának l á t o g a t á s á b a n ? ! Min-
den helyre, a hol e lőadásokat tar t , meg kellene 
hívni az azon a vidéken működő lelkészeket, 
tanárokat , taní tókat és más híveket. Kedves ven-
dégünk Budapes ten , február 11-én az if júsági-
gyűlésen vesz részt, 12-én a L. Zs.-egylet sze-
re te tvendógségén, 13-án a belmissziói értekezle-

ten, 14-én este Komáromban , 15-én Pápán t a i t 
előadást . 16 án visszajő Budapes t re , 17-én Mező-
tú r r a megy, hol 18-án tar t e lőadást ; 19-én és 20-án 
Békésen, 21-én Törökszentmiklóson; 22-én Tor-
zsára utazik s 23-án ott buzdít ja az if júságot, 
25 én pedig Nagybecskereken . Mennyi á ldást 
vehe tnénk tőle s mily á ldás térül ránk abból 
is, ha majd ő elbeszéli, hogy a magyarok ennyi 
és ennyi helyen fogadták s mindenüvé sok hely-
ről gyűltek össze az érdeklődők. 

I lá t ha még Barde u ra t Eper jesre , Debre-
cenbe, Pozsonyba e lküldhetnők ! Fájdalom azon-
ban, az ő jövetele még mindig nem bizonyos ! 
Azután meg H a m a r kollegánk azt az ö rvende tes 
hír t hozta, hogy Mat thews úr, a presbi ter i szerve-
zettel biró egyházak követségének t i tkára is el-
látogat hozzánk ! Mennyi jó alkalom éltető erők 
vételére s a külföldi keresz tyének rokonszenvének 
megnyerésé re ! Csak aztán óriási l akomát ne 
csapjanak e kedves vendégek t iszteletére. Inkább 
az asztali á ldást és a házi áhí ta tot vigyük be 
érkezésük előtt háza inkba . 

Adja az Úr, hogy e jó a lka lmakat mind 
felhasználjuk ! Adja az Úr, hogy aztán e sok jó 
alkalom elvezessen a Krisztushoz ! Mert az evan-
gélium legbuzgóbb harcosai sem men the tnek 
meg b e n n ü n k e t ! Az ő vallástótelök csak eszköz 
lehet ar ra , hogy az evangéliumi keresztyén élet 
ós munkásság mezejére el jussunk. Ilyen ér te lem-
ben ajánlom az elsorolt jó a lka lmakat mindenek 
figyelmébe. Va jha meg ne keményí tenék szívei-
ket azok, a kik e sorokat olvassák, s vajha, a 
mikor olvasván, hogy én lőleg ifjak és gyenge 
nők gyűléseiről és munká já ró l szóltam, s már -már 
kicsinylós és gúny kezdi megtöl teni a lelkeket, 
megemlékeznénk az Úr Jézus a m a szavairól : 
Szedjétek fel a morzsalélcokat, hogy semmi el ne 
veszszen és meggondolnánk' , hogy az evangél iumi 
keresztyén egyház legszebb diadalai t a mustár-
mag szerű kezdeményezésekkel aratta. 

Szabó Aladár. 

T Á R C A 

Luther monológj a a birodalmi gyűlésbe 
lépése előtt. 
(Harangszó hallik.) 

Cseng a harang! . . . a Fok tanácsba gyűltek: 
Urnák harcosa, most, most légy erős! 
Mert az Ige. mit lelkedből merítve 
Világosságul szórtál a világba, 
És hogy ember jobban szeressen ember t : 
Népek szent frigyét az most összetépte, 
S egy félvilágnak törte szét bilincsét. 



És mit reám jó Istenem bízott volt, 
Népek üdvét hogy munkálnám ál ta la : 
lm most viszalynak szítja fel tüzet; 
S a vesznitért tömegnek minden tagja 
A menny üdvét megnyerni így a k a r j a ! . . . 
A föld királyai tanácsot ülnek, 
S szól a pa rancs : védelmezd tana id! 
Egész világ lázban, várva tekint rám : 
Merész művem ha végrehaj tom-é? 
És győz-e, mit kiszóltam, az I g a z s á g ? . . . 
De félre bú! Im angyal szárnya lebben, 
S lelkem letépi földi láncait; 
Győzelmi zászló leng angyalkezekben, 
8 ingatlanúl él lelkemben a Hit. 
Ez ellet s emel, míg elébbre török, 
Visszatérés nincs már. az Ige örök! . . . 

(Ujabb harangszó hallik.) 

Ismét h a r a n g s z ó ! , . , im itt a pillanat, 
Mely egyszer már el fogja dönteni : 
Nyögjön-é ember még emberkény alatt, 
Vagy győz az Ige, amaz isteni ? ! . . . 
Kevély urak elé kell batran lépnem ; 
Jó Istenem, imádkozom Hozzád, 
Halld meg még egyszer buzgó könyörgésem, 
S aztán . . . bocsásd el békén hü szolgád ! 

(Térdre borul s összefonja kezeit.) 

Mindenható! a por kiált egedre. 
Hallgasd meg szolgád, Örökkévaló! 

Tekints rendíthetlen erős hitemre, 
Mely, érzem, érzem, hogy igaz s való. 

De hajh ! a mély titkú sötét jövőnek 
Ködén ki lát keresztül, ha te n e m ? . . . 

Óh, jöjj eléje a hozzád jövőnek, 
Segélj s hallgass meg erős Istenem ! 

Te hívtál el, hogy lennék hív harcolód,| 
Hintvén szét a földön szent Igédet ; 

Haragodban tiporj el óh Zebaoth ! 
Harcodtól ha gyáván visszalépek. 

És ha poklok hatalma zúdulva rám, 
Szent ügyedet bukva kéne látnom : 

Hadd haljak meg éretted én, szent Atyám! 
Kinek kezedben éltem s halálom. 

Méltó csak te vagy, Isten dicséreire, 
Tied az ország s hatalom örökre! . . . 

(Felemelkedik térdeiről. Szünet.) 

Aminek jönni kell, ám jöjjön tehá t : 
Élet vagy halál . . . én kész vagyok ; 
De lelkem egy égi szózat hatja á t : 
»Előre hős! . . . rád győzelem ragyog!* 
Nyugton nézek hát sorsomnak szemébe, 
A félelmet szívem nem ismeré; 
S az Úrban bízva cs általa védve 
Bátran állok már bíráim elé. 

Egész világ bűnbe, homályba veszve . . . 
S nékem kell azt üdvre vezérlenem. 
De elvégzi, mit elkezdett az eszme. 
Mely meg neui állhat félig győzve, n e m ! . . . 
Harcom kemény, de foly az Úr nevében, 
S megszégyenül ellenségem i t ten; 
Bátran előre! . . . be a harc hevébe! . . 
Hisz' erős várunk nekünk az Isten. 
Tovább, tovább hát a pályán, s bátorság! . . , 
Leng a zászló . . . s győzni fog az Igazság ! 

Korner után Kálmán Gyula. 

A pápás és a protestáns vallás alapja. 
(Folytatás és vége.) 

Melyik ez a val lás? Vizsgálat alá veszszük a világ 
minden vallását : szóba állunk a nagy vallásalapítókkal : 
Zarathustra és Buddhaval, Mózes és Mohameddel és össze-
hasonlítjuk a mi Urunk Jézus Krisztussal. Eme kutatás, 
vizsgálódás és összehasonlitgatás közben jutunk azon 
meggyőző bizonyossághoz, hogy egyedül Jézus az, a ki 
minket a földi világ és az örökkévalóság borzalmai között 
győzelemre vezethet. Ebből a nagy emberiségi tapasztalat-
ból, ebből a nagy történeti tapasztalatból a keresztet 
hordozó isteni emberbarát iránt új erővel, lelkesedéssel 
csatlakozunk és az őseredeti meggyőződés erejével csatla-
kozunk hozzá és mondjuk neki : »Uram örök életnek 
beszéde van te nálad*. 

így szerezzük meg mi szabad protestánsok a mi 
Urunk és Megváltónk iránti lelkesedésnek ama tüzét, a 
mely nem adatik könnyen annak, a ki csak azt hiszi, a 
mit neki hinni parancsolnak. Mi nem tudnánk tanítani, 
nem tudnánk prédikálni, ha szivünk, lelkünk minden 
izülete nem volna áthatva a meggyőződéstől, hogy »az, 
a mit mi hiszünk, igaz«. Kerestük ; kutattuk az igazságot, 
szemébe néztünk a n n a k ; nem kerestünk semmi egyebet, 
csak az igazságot és a minden igazságok igazságának új-
ból meg újból csak a Krisztus evangéliumát találtuk. 
Összehasonlítjuk a bibliával a keleti népek szent könyveit 
és távol állunk attól, hogy kelet eme szent könyveiről 
már eleve kicsinyőleg nyilatkozzunk. Az evangélium királyi 
bíbora semmit sem veszt értékéből azzal, ha mellette 
a pogány vallások felöltőjének szegényes díszét szintén 
díszletnek tekintjük. Örülünk a csillagfénynek, ha az nem 
helyettesítheti is a fényes napot. De mennyi lélekölő 
formasággal, mennyi értéktelen gyermekes anyaggal, a 
nagy kérdéseknek mennyi szegényes, felületes tárgyalá-
sával találkozunk eme nagy terjedelmű könyvekben ? 
Meddig kell kutatnunk sokszor, míg az értéktelen homok-
szemek nagy tömegében egy arany szemecskére találunk? 
Néha ugyanezen könyvekben is megnyílik az örök igaz-
ság ege, csakhogy aztán hamar bezáródik. Az Istenről, 
és világról s az ember magas méltósága és céljáról 
alkotott nagy gondolatok jönnek és mennek, de nem vál-
nak egy mindent uraló hatalommá s azért nem is tudták 
aztán a lelki élet hideg és zordon éjjelét eloszlatni. Mily 



hatalmasan emelkedik mindeme könyvek fölé a biblia ? 
Mennyivel gazdagabb a szelleme ; a legfőbb bölcseség igaz-
ság és szentség, valamint az örök szeretet hitének mennyi 
hasonlíthatlan bizonyítékaival, az örökélet igéjének milyen 
teljességeivel találkozunk benne, a melyek mind elegen-
dők arra, hogy az emberi lélek legszentebb vágyait és 
szükségeit megnyugtassák, kielégítsék! A pogányok is 
belátták, hogy van erkölcsi világrend; nekik is vannak 
szent alaptörvényeik. 

De mily nagy a különbség p. o. a buddhisták, 
chinaiak 10 parancsolata s az egyptomiak 42 parancsolata 
és a Mózes kőtáblára vésett szent parancsolatai között. 
Itt az emberhez méltó élet fenséges elemi alapjaival, ott 
a kis és nagy, gyermekes és fenkölt követeléseknek tarka 
vegyületével találkozunk. A pogányok is beszélnek idvezí-
tőről, kiknek neve Buddha; csakhogy az ő utolsó szava 
a halál, a Jézus utolsó szava pedig a boldog örök élet. 
Ha tehát összehasonlítjuk a bibliát a többi szent hagyo-
mányokkal és kijelentésekkel, azt fogjuk mondani, hogy 
az emberiség legdrágább lelki kincse a biblia és ez a 
tapasztalás a leghálásabb tisztelet érzelmeivel tölti meg 
szivünket a biblia iránt. 

Azonban protestáns alapelvünknek megfelelőleg mi 
még ezen tiszteletreméltó könyvvel szemben is fentartjuk 
szabadságunkat és nem hajlunk meg annak betűje előtt. 
Az a biblia olyan előttünk, mint egy nemes ércekben 
gazdag hegység, a mely gazdag bőséggel rejti magában 
a gyémántokat és egyéb drágaköveket. Mint az értelmes 
bányász, úgy mi is vizsgálódunk, becslünk, különítgetünk 
és csak azt fogadjuk el, a mi örökre igaznak és jónak 
bizonyul vallásos felfogásunk és lelkiismeretünk előtt. 
Összemérjük az ó-testamentumot a Krisztus evangéliumával 
és nem hiszszük p. o , hogy a munka átok, hanem nagy 
áldásnak tartjuk azt. Nem hiszszük, hogy Isten csak egy 
népet választott ki magának, hanem a minden népekre 
kiterjedő Isten országában hiszünk. Kegyes énekekként 
bámuljuk az egyes zsoltárokat, de megvetjük többek közt 
a nemzeti gyűlölet eme kitöréseit! »áldott legyen, a ki 
megragadja és a sziklához paskolja kisdedeit* (137 zs.). 
Sőt még az új-testamentumnál is fentartjuk magunknak a 
szabad vizsgálódást. És az új-testamentum a Jézus iránti 
föltétlen hálás tiszteletre és az ő nagy tanítványa Pál 
apostol iránti lelkes elismerésre ragad. Hálát adunk Isten-
nek, hogy megőrzötte számunkra eme nagy apostol egyes 
leveleit, mivel azok az evangélium idvezítő és boldogító 
hatalmának legfelségesebb bizonyságait képezik. Csakhogy 
a tanítvány nem áll az ő mestere magaslatán. Ö a maga 
és az Idvezítő egyszerű örömhírét a zsidó iskolázottság 
kifejezéseivel nehezítette meg ; ő mondta ki — igaz, hogy 
a legkínosabb küzdelmek közepette, — ezt a súlyos követ-
kezményű szavakat : »ha valaki más evangéliumot hirdet 
azon kivül, a mit én hirdetek nektek, legyen átkozott«. 
Mi által Isten haragjának adta át azon keresztyén 
testvéreket, kik a magok módja szerint jól vélekedtek 
ugyan, de aggodalmaik közepette nem tudták a keresz-
tyén vallást annyira elkülöníteni a zsidó vallástól, a 

mint azt Pal apostol cselekedte. A bölcsek legbölcsebbike 
azt tanítja, hogy Isten országában jelentéktelen kezdet-
ből indul ki minden s úgy no, fejlődik s érik és hogy 
az életnek emez örök törvénye a legfenségesebb és leg-
szentebb életet is magába foglalja. Azonban a János 
Mennyei Jelenésekről irolt könyve milyen egészen más-
ként alakítja az isteni akaratról szóló felfogását ! Olt 
nagy hirtelenséggel megy véghez minden, rövid idő alatt 
teljesül a végítélet és a mennyei Jeruzsálem egyszeribe 
száll alá a földre. Ott olyan gyors drámai kifejlődése van 
mindennek, a hogy csak azt az emberi képzelet kíván-
hatja. Jézus azt mondja : »a füstölgő gyertyabelet ne 
oltsd ki, a megrepedezett nádszálat ne tördel*. »Nagyobb 
öröm van a mennyben egy megtérő bűnös felett, mint 
99 igazak felett«. A János Jelenések könyve ellenben 
az emberiség nagy részét rettenetes kínnal pusztítja el. 
A megöltek vére szerinte a lovak zablájáig íog érni. Ott 
lüktet-e ezekben a Krisztus lelke ? Ha nem akarjuk meg-
téveszteni magunkat Istennek valódi kijelentése felől: a 
bibliában is meg kell különböztetnünk Istennek igéjét az 
emberi tanoktól. 

Mi mint protestánsok azt követeljük, hogy minden 
keresztyén komoly lelki munkát fejtsen ki abban, hogy 
magának a legszentebb és legfontosabb kérdésekben sze-
mélyes meggyőződésre tegyen szert. Ne azt higyje, a mit 
mások hinni parancsolnak, hanem kutasson, vizsgálódjék 
és saját bizonyosságra tegyen szert; az igazságot saját lel-
kében tapasztalja meg és ismerje b e : »én tudom, hogy 
miért hiszek, tudom, hogy mi az, a mi örökké meg-
marad, ha minden egyéb porrá és hamuvá lenne is« 
Azonban midőn mindenkitől megvárjuk a kutatást és 
vizsgálódást, ugyanakkor azt is megkívánjuk, hogy ezt a 
vizsgálódást lehetőleg tiszta szívvel és önzetlenül végezze ; 
hogy ne akarjon egyebet az igazságnál és minden gondo-
lata és érzelménél legyen alázatos, tudva azt, hogy itt 
az örök és végtelen előtt áll. Ha így jár el, akkor bizo-
nyosak lehelünk a felől, hogy a jó Isten megáldja munká-
ját, mert ő örömét találja abban, ha valaki az élet leg-
szentebb javait kitartó törekvéssel keresi. Igen, mi azt 
hiszszük, hogy mindazon jó és nemes lelkek, a kik 
előre és felfelé törekednek, az élő Isten, mint a jónak, 
szépnek és nemesnek örök forrása utáni ugyanazon hon-
vágy által vezéreltetnek. A szétforgácsolódástól nem félünk ; 
sőt azt óhajtjuk, hogy vajha minden ember vallásos hite 
az ő egyéni sajátságával olvadna össze, hogy az égi 
fény az ő sajátos módja szerint hatolna be lelkébe 
és hogy vajha mindenki beismerné azt, hogy ő szerfelett 
kicsiny és gyenge arra, hogy az örök igazság minden 
sugarát magába ölelje. Valamint a fa minden levelének 
más-más alakja van és egyik sem hasonlít teljesen a 
másikhoz, dacára annak, hogy mindeniket egy és ugyanazon 
napfény éltette és tenyésztette és mindeniket egy és ugyan-
azon korona tartja, úgy az emberiség legnemesebb lelki 
életében is a legnagyobb változatozatosságnak van helye. 
Mindenkinek egy és ugyanazon nap világít: az evangé-
lium napja; mindenkit egy vágy vezérel, az a vágy, hogy 



szivének a földi és örök béke utáni sóvárgását kielégíthesse. 
Hányszor eltagadták egymástól az egymás ellen gyűlölettel 
küzdő keresztyének az üdvösséget, s az ősi átok hány-
szor talált visszhangra a századok fo lyamán! Mennyi 
nyomort és pusztulást vitt egyik keresztyén a másikra, 
mert nem szerette a szabadságot és többre becsülte az 
egységet az egyént boldogító meggyőződésnél. Azonban 
akárhogy kárhoztatják és átkozzák is egymást az embe-
rek, az örök szeretet nem kérdezi az ő korlátolt felfogású 
és rövidlátó teremtményei ítéletét. Az égi atya szívesen 
fogadja mind azokat, a kik igazán vágyódnak a legfőbb 
igazság után, igazán óhajtoznak ama vigasztalás után, a 
mit nem adhat a világ; a kik szegenyeknek érzik magokat, 
a kik telve vannak szent bánattal s a kik ennélfogva 
teljesen fogékonyak az evangélium iránt. Szívesen fogadja 
őket és azt mondja nekik: üdv nektek és az aeonokon 
át tovább fog hangzani szava: Üdv nektek, kik az Isten-
országát keresitek! 

Dr. Furrer Konrád után 
Ruszkay Gyula. 

BELFÖLD. 
Lapszemle. 

E becses lap egyik mult évi vezércikke, ha jól em-
lékezem »Fordulat az egyházi közgondolkozásban« címmel 
örömmel adott hírt a felől, hogy hosszú időkön át tes-
pedésnek indult egyházi életünk már pezsdülni kezd és 
nemcsak egyesek látják meg bajainkat s keresik azoknak 
orvosszereit, hanem az egyházépítő mozgalom kezd már 
mind ál talánosabbá válni. Ugyanezt a benyomást nyer-
tem én is, a mint az egyházi lapoknak ez évben meg-
jelent számait végig olvastam. Mintha fuvallna már a 
lelek; mintha lenne zúgás és indulás, hogy a megszáradt 
tetemek egybemennének és újra élnének. 

A megváltozott viszonyok akaratlanul is sok vesze-
delmet hoztak magyar prot. egyházunkra ; a külső védő 
bástyák elmozdittatása feltárta erősségeink gyenge olda-
lait s a szerte portyázó ellen itt is, ott is betört terüle-
teinkre, hogy az elaludtakat vagy gyenge bitüeket elra-
gadozza sorainkból. Csak pár esztendeje az uj viszonyok-
nak s mégis már szomorú lélekkel kell látnunk és szám-
lálnunk tetemes veszteségeinket. Pápistaság, nazarenizmus, 
baptizmus, felekezetnélküliség vérző sebeket ütöttek már 
raj tunk. 

De ha az uj viszonyok keserves tanulságokra hívtak 
is bennünket, én mégis úgy ítélek felőlük, hogy talán még 
nagyobb a nyereség, mit közegyházunk húzott s húzni 
fog belőlük a jövőben. Nem a kongruát értem e nyere-
ség ala t t ; az csupán az anyagi térre vonatkozik. Értem 
alatta azt a jótékony hatást, a melyet hosszú lethargikus 
álmunkból való felébredésünkre s egyházi életünk felpezs-
dítésére gyakorolt. 

E lap már a megváltozott viszonyok előtt felmu-
tatta az uj helyzet által felidézendő bajokat ; figyelmez-

tette is az egyház vezetőit azok megelőzésére, de sürgető 
kérő szavai még csak pusztában elhangzó szavak voltak, 
a melyeknek sorsa igen sokszor csak a kicsinylő fel sem 
vevés, néha pedig épen félreértés és visszautasíttatás vala. 
Azt hitték igen sokan, hogy a fenyegető bajok emlegetése 
csak rémlátás, a melynek semmi alapja sincs, s hogy 
az adminisztráció szekere szépen gördülvén, nincs baj 
Közöttünk és nem kell semmi nagyobb rázkódástól tar-
tanunk. 

Aztán beléptünk az új viszonyokba. S íme a be-
következett dolgok az aggodalmaskodóknak adtak igazat, 
a kik pedig szívesen eltűrték volna, hogy hamis prófé-
táknak minősíttessenek. Itt is-ott is megindult a homlado-
zá s ; veszteségeink napról napra szaporodtak. S az első 
érzés, a mely elfogott bennünket, a megdöbbenés vala, 
s az első törekvés: az eltitkolás. Szégyenlettük bevallani 
bajainkat s azokkal szemben erőtlenségünket. Hogy is 
tehettük volna azt, hogy az által igazat adtunk volna 
a »rémlátó vihar prófétáknak« s örömöt és gyönyörűsé-
get ellenségeinknek! 

De a titkolás ideje is lejárt. A veszteségek mind 
nagyobbakká lőnek s nyakunkba szakadt a minden tit-
kot felfedező kérlelhetetlen hivatalos statisztika, a mely 
meg nem cáfolható számadatokkal mutatta ki mindazt, 
a mit leleplezni törekedtünk. 

S a tűrhetetlenné vált viszonyok s a további tit-
kolás lehetetlensége elhozták végre a nyilt őszinteségnek 
s azzal együtt a cselekvésnek idejét is. Ezt vártuk 
már epedve, s most, hogy elérkezettnek látjuk, szinte 
belenyugszunk a sok bajt hozott űj viszonyokba is, mert 
visszaadtak magunkat önmagunknak s olyan irányba 
hajtanak, a melyen haladva csak egyházi életünknek fel-
pezsdülése, megerősödése és virágzása lehet az eredmény. 

Az a történeti igazság, hogy a magyar protestan-
tizmus akkor volt legerősebb, legtevékenyebb s egyházi 
élete a legvirágzóbb, a mikor erős külső nyomások ha-
talma alatt állott, úgy látszik demonstráltatni fog a mai 
nehéz viszonyok között is. Most már nem titkolózunk; 
bevalljuk bajainkat, veszteségeinket, s felocsúdva a meg-
döbbenésből : tenni is akarunk, hogy elhanyagolt erős-
ségeinket megerősítsük s az elvesztett területeket vissza-
hódíthassuk. 

E mellett az őszinteség és a védekezésre, erősítésre 
törekvés mellett tesznek tanúbizonyságot egyházi lapjaink 
az új esztendőben. Igaz, hogy még itt-ott úgy veszszük 
észre, hogy az irók nem mertek oly őszintén nyilatkozni, 
mint a hogy szerettek s a mint kellett volna, s igaz, 
hogy a védekezés és mentés eszközeiben még némi 
bizonytalanság észlelhető, különösen a tekintetben, hogy 
még mindig nem jutottunk el egyetemes elismerésére 
annak, hogy munkánk kivánt és maradandó eredménye 
csak a krisztusi erőknek és életnek fundamentumán épül-
het fel. s hogy még mindig hiszik némelyek, hogy külső 
palliativ eszközökkel célt. érhetünk; — de ezek miatt 
nem panaszkodunk. Csak konstatáljuk a fogyatkozásokat; 
de hiszszük, hogy ennek a beismerésnek és meggyőződés-



nek az ideje is el fog érkezni igen h a m a r . Elvezérel 
a r r a a nem belső, nem szellemi és valláserkölcsi eszközök-
kel folytatott munka csekély sikere, vagy épen siker-
telensége. 

Mondottam fentebb, hogy az Őszinte bevallás, a 
bajok felfedezése az egyik örvendetes jele a megváltozott 
közgondolkozásnak. Ennek bizonyságául idézhetjük leg-
első sorban is a »Debreceni Prot . Lap«-hói Erős Lajos 
theolögiai t anárnak «Népmozgalmi adatok Debrecenben 
és a debreceni ev. ret. egyházban* cimü cikkét (1. szám) 
és a következő számokban a r ra reflektáló cikkeket. Erős 
Lajos hevesen jajdul fel a pápis taságnak Debrecenben 
történt előnyomulása és hódítása miatt. A kálvinista Deb-
recenben a mult évben 22-en tértek át a ref. egyházba 
és 36-an hagyták azt el. A vegyesházasságok révén is, 
különösen a r. katholikusokkal szemben érzékeny a vesz-
teség. így a ref. és róm. kath. felek közt kötött 86 há-
zasságnál csak 22 esetben sikerült a születendő gyerme-
keket a ref. egyház részére biztosítani s a 21 görög 
katholikussal kötött házasságnál csak 18 esetben. Társa -
dalmi téren is nagy a pápis taság hódítása, a minek szo-
morú bizonysága az, hogy a legutóbbi t isztújítás a lkalmával 
Kiss Aron ref. püspök kibukott a képviselő testületből, 
míg Wola fka Nándor óriás szavazat többséggel bejutott . 

E szomorú jelenségek magyaráza tá t Erős Lajos a 
meghanyat lot t és elaludt kálvinista közszellemnek tulaj-
donítja, s az orvosszert ennek ú j ra felébresztésében lát ja . 
A debreceni papságot védelmébe veszi a m a vád ellen, 
mintha az ő papi buzgalmuk hiánya lenne az oka e fáj-
da lmas jelenségeknek ; hanem az indifferens és oktalanul 
liberális közszellemet vonja ítélőszéke elé. 

Erős Lajosnak igaza van abban , hogy a pápistaság, 
felekezetnélküliség, szekták erős hódításainak oka és köz-
vetlen magyaráza ta valóban a kálvinista, mondjuk ál ta-
lánosabban : a protes táns egyháziasság és egyházi köz-
szellem meglazulásában és e la luvásában rejlik. De a dolog 
legbelső nyit ja szerintünk mégsem itt van. Erő? az aka-
ra tnak csak legközvetlenebb okánál állapodik meg ; pedig 
az az ok is csak okozat, s ha a kálvinista vagy prot . 
közszellemet ú j ra fel akar juk ébreszteni és ha ta lmassá 
tenni, ennek az okozatnak az eredendő okát kell megke-
resnünk és megszünte tnünk. Nemcsak a r ra kell r ámu ta t -
nunk, hogy egyházi közszellemünk laza s nem tud ellent-
állni sem a nyílt t ámadásnak , sem a bá ránybőrbe öltözött 
farkas pol i t ikának; hanem azt a kérdést is fel kell ten-
nünk, hogy hogyan támadt ez a közszellem ? — és meg 
is kell adnunk reá a feleletet őszintén, minden leplezgetés 
nélkül. Erős ezt a kérdést nem tette ugyan fel, de máso-
dik cikkében (Debr. Prot . Lap 3-ik szám), a nélkül, hogy 
a debreceni viszonyoknak okait a k a r n á felleplezni, mégis 
megadja a feleletet, a mikor méltó büszkeséggel hivatko-
zik püspökladányi gyakorló papságára s annak e redmé-
nyére a re formátus közszellem tekintetében. Ő felvette az 
elébe dobott keztyüt bá t r an s az u l t ramontán és rakcio-
nár ius törekvéseket igen nehéz viszonyok között az egész 
vonalon visszaszorította, s gyülekezetében a nyereség és 

veszteség számla sohasem zárult a ref. egyház r o v á s á r a . 
Hogyan ért c é l t ? Ő maga legjobban t ud j a ; de hogy celt 
ért, az b izonyára nem a »propter bonum pacis* való 
megalkuvás és csendes tétlenség mellett volt lehetséges 
hanem hogy ott állott hívei mellett j óban- ros szban ; taná-
csolta. vezette, védte, erősítette őket a maga erős lelké-
vel és lángoló vallás és egyházszeretetével és b izonyára 
nem nézte tétlenül az akol körül ólálkodó farkasok betörő 
kísérleteit. Adott-e ő a lanyha közszel lemre? Engedte-e 
magát általa lelke ösztönzöt te m u n k á j á b a n korlátoztatni ? 
Bizonyára nem. Nem őtet ural ta a közszellem, hanem ő 
igyekezett azt megteremteni . — S íme itt a dolog nyitja, 
s a közszellem ilyetén vezetésének és a lakí tásának elha-
nyagolásában van, valljuk meg, úgy a debreceni, mint az 
egész protestáns közszellem lanyhaságának és elaluvásá-
sának oka és magyaráza ta . Sine ira et odio mondom ezt. 
Távolról sincs szándékom megleckéztetésben részesíteni 
akár Debrecen, akár az egész magyar protte.stáns egyház 
papságát . Csupán a ba j igazi a lapokára k ívántam rámuta tn i , 
a végből, hogy ha már az őszinteség ú t j á ra leptünk, 
vizsgálódásainkban ne álljunk meg a felszínen mutatkozó 
oknál, a mely igazában csak okozat , hanem haladjunk 
tovább is és keressük meg a valódi okot is, még ha az 
a magunk kárhozta tásával j á r n a is. A megtéréshez és a 
megjavuláshoz a bűnök, fogyatkozások őszinte bevallasa 
és megbánása szüksége-. Valljunk be azért egyházi ba ja ink 
tekintetében is mindent őszintén, mert csak úgy találhat-
juk meg a segítés helyes eszközeit Bizony a debreceni 
hires ref. egyház papjai is mulasztást követlek el, de 
mulasztást követett el az összes prot. papság is, a mikor 
a külső törvény védelmében bizva s propter bonum pacis 
engedték ellanyhulni az egyházi közszellemet s engedték 
kihalni a hívek lelkéből az ősök erős, hódító s tántorí t-
ha ta t lan felekezeti öntudatát . 

Ez hiányzik ma még Debrecenben is, máshol is, 
különösen pedig nagy gyülekezeteinkben. Erős Lajos védi 
a debreceni papokat , mert szerinte oly kevés pap oly 
sok lelket nem is gondozhat kielégítőleg. De erre ismét 
csak azt mondha t juk , hogy miért nem igyekeztek a gyü-
lekezetet úgy vezetni, hogy az maga belátta volna a baj t 
s igyekezett volna azon a szükséges parókhiákra osztás 
által segíteni? Ha nem bírom magam a munkát , abból 
nem az következik, hogy abba hagyjam, hanem az, hogy 
segítőket keresek s megosztva a terhet, a kívánt célt 
anná l inkább elérhessem. A közszellem belejátszik ugyan 
ennek megvalós í tásába; de, mint már fentebb mondtam, 
nem a papságnak kell a közszellem által vezettetnie, 
hanem neki kell azt helyesen irányítani, vagy épen ú j ra 
teremteni . Ha nagy gyülekezeteink papsága erre törekedett 
volna, — a parókh iákra osztás is megvalósí tható lett 
volna s most nem kellene azzal a kifogással takaróz-
nunk, hogy a tömeg nagysága lehetetlenné teszi a meg-
kívántató lelki gondozást. 

(Folyt, köv.) Figyelő. 



Vegyesházassági statisztika. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal mult évi no-
vember havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát -
S í l avonor szág kivételével, november h a v á b a n élve szü-
letet t : 51,738, , h a l v a : 1103; elhalt hét éven a lu l : 15,276, 
hét éven fe lü l : 17 ,381; ö s sze sen : 32,658. — Népsza-
p o r o d á s : 19,079. — Házasság köttetet t : 26 ,667. — Ebből 
vegyesházasság: 2 3 8 4 ; % ~ ' j a n : 8 '94. Tiszta ág. h. ev. 
h á z a s s á g : 1916 ; tiszta ev. ref. házasság : 1931. 

Azon 240 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
42 esetben az apa , 24 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség-. 18. Megegyezés nem 
létesült 174 esetben. Azon 2 1 3 vegyesházasságból , hol a 
vőlegény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., meg-
egyezés szerint 13 esetben az apa , 65 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 52. — 
Megegyezés nem létesült 140 esetben. Azon 86 vegyeshá-
zasságból pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., a másik fél 
nem róm. kath. , de más vallású, 20 esetben létesült meg-
egyezés, melyből 10 esetben az* ág hitv. ev., 10 esetben 
a más vallást fogják követni a gyermekek. Nyereség-
Veszteség: 0. Megegyezés nem létesült 146 esetben. — Ezen 
esetekben az ág. h. ev. egyház nyeresége a gör. kath. 
egyháztól 2, a ref. egyháztól 8 ; vesztesége a gör.-kath. 
egyházzal szemben egy, az ev. ref. egyházzal szemben 6. 
— November havában 1 ev. vőlegény és egy meny-
asszony kötött házasságot izraelita menyasszonynyal , il-
letve vőlegénynyel; megegyezés egy esetben sem létesült. 
Egy ev. vőlegény kötött házasságot felekezeten kivüli 
menyasszonynya l ; megegyezés nem létesüli. 

Azon 357 vegyesházasságból , hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 57 eset-
ben az apa, 4 3 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 14. Megegyezés nem létesült 257 
esetben. A/.on 371 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
40 esetben az apa, 112 esetben (pap, nő, gyóntatószék !!) 
az anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 
72. Megegyezés nem létesült 219 esetben. Azon 281 ve-
gyesházasságból pedig, hol az egyik fél ev. ref., a másik 
íél nem róm. kath., de más vallásü, 40 esetben léte-
sült megegyezés, melyekből 21 esetben az ev. ref., 19 
esetben pedig a m á s vallást fogják követni a gyermekek. 
Nyereség: 2. Megegyezés nem létesül t : 241 esetben. Ezen 
esetekben az ev. ref. egyház nyeresége a gör.-kath. egyház-
tól 10, a gör. keletitől 5, az ág. h. ev. egyháztól 6 ; vesz-
tesége pedig a gör.-kath. egyházzal szemben 10, az ág. 
h. ev. egyházzal szemben 8. — November havában 
egy ev. ref. vőlegény és egy menyasszony kötött házas-
ságot izraelita menyasszonynyal , illetve vőlegénynyel. Meg-
egyezés egy esetben sem létesült. Egy ev. ref. vőlegény 
és egy menyasszony kötött házasságot egyéb vallású 
menyasszonynyal , illetve vőlegénynyel. Megegyezés nem 

létesült. Az egyéb nincs megmondva milyen, de valószí 
nüleg örmény kath. va l lású ; különös azonban, hogy az 
ev. fél még az izraelita és egyéb vallású feleket sem 
tudta vagy nem akar ta saját egyházának előnyére szer-
ződésre bírni. 

A róm. kath. egyház november havában a két pro-
testáns egyháztól fent jelzett hódításon kivül, a 490 nem 
evang. vagy ref., de más val lásával kötött vegyesházas-
ságból megegyezés szerint veszteit 5 esetben, de részére 
26 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. — Nyere-
sége tehát itt is: 21. Megegyezés nem létesült 459 eset-
ben. Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben 3, az 
izraelita hitfelekezettel szemben 2 ; nyeresége pedig a 

gör.-keleti egyháztól 20, az unitáriustól 2, az izraelita 
hitfelekezettől 4. — November havában 21 róm. kath. 
vőlegény és 11 menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal , illetve vőlpgénynyel. Megegyezés az 
előbbinél 3 esetben a róm. kath., 2 esetben az izraelita 
hitfelekezet j avá ra létesült ; az utóbbinál pedig egy eset-
ben a róm. kath. egyház javára . — Keresztyén és izrae-
lita között november havában összesen 39 házasság kötte-
tett. — Keresztyén és felekezeten kivüli között összesen 
e g y ; izraelita és felekezeten kivüli közölt összesen egy; 
keresztyén (ev. ref.) és egyéb vallású között összesen 
kettő. 

Horvát -Szlavonországban, november havában ösz-
szesen: 7 5 8 4 házasság köttetett . Ebből vegyesházasság: 
94, ° / o " ^ a n : — Tiszta róm. kath. hazasság 4"858 ; 
gör . -kelet i : 2 5 0 3 ; ág. h. ev. 5 0 ; ev. ref. 2 9 ; izrael. 16. 
— Öt róm. kath. vőlegény és 13 menyasszony kötött 
házasságot ág. h. ev. menyasszonynyal , illetve vőlegény-
n y e l Megegyezés szerint az előbbinél 2 esetben, az utóbbi-
nál 4 esetben a római kath egyház , és az utóbbinál 
3 esetben az ág. h. ev. egyház javára . — Veszteség : 3. 
Egy gör . -kath. és egy görög-keleti vőlegény ág. h. ev. 
menyasszonynya l ; megegyezés nem létesült. — Hat ág. 
h. ev. vőlegény ev. ref. menyasszony nyal ; megegyezés 
két esetben létesült az ev. ref. egyház j avá ra . Ev. veszte-
ség kettő; ref. nyereség kettő. Hat róm. kath. vőlegény és 
4 menyasszony kötött házasságot ev. ref. menyasszony-
nyal, illetve vőlegénynyel. Megegyezés az előbbinél 2 eset-
ben a róm. kath . és egy esetben az ev. ref. egyház j a v á r a 
lé tesül t ; az utóbbinál 2 esetben létesült a róm. kath. 
egyház j avá ra . Veszteség: 3. — A róm. kath. egyház 52 
gör.-keleti vallásával kötött vegyesházasságból 1 esetben 
vesztett, 3 esetben nye r t ; 5 gör. kath. vallásával kötött 
vegyesházasságnál nyert egyet. Nyeresége itt is 3. 

E szerint a mult évi november havában az ág. h. 
ev. egyház vesztesége, a róm. katholikus egyházzal szem-
ben Magyarországon: 7 0 ; Horvát-Szlavonországokban : 3, 
összesen : 73. — Nyereség-vesztesége más hitfelekezetek-
kel szemben, Magyarországon: 0 . Horvát-Szlavonorszá-
gokban vesztesége: 2. — Összes vesztesége tehát mult évi 
november havában: 75.— Az ev. ref. egyház vesztesége, 
a róm. katholikus egyházzal szemben Magyarországon : 86: 
Horvá t -Sz lavonországokban vesztesége 3 ; Összesen: 98 



— Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben, Magyaror-
szágon : 2 ; Horvát-Szlavon-országokban nyeresége : 2 ; 
összesen: 4. Összes vesztesége tehát november havában: 85. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

MISSZIÓÜGY. 

Az evangéliumi missziók két évszázad 
határán. 
(1800—1900.) 

A XIX. század a most folyó évvel véget ér s a 
jövő évvel egy új évszázadba lépünk át. Bizonyára sok 
tanulságos könyv fog megjelenni a könyvpiacon, a melyek 
összegezni fogják a letűnő század eredményeit. S valóban 
lesz is összegezni való, mert minden téren oly nagy az 
előhaladás, felfedezés, vívmány, hogy a világhistórikusok 
méltán fogják a XIX. századot az előhaladás egyik leg-
fontosabb századának minősíteni. Ha összehasonlítjuk a 
század elejét a század végével az irodalom, a tudomány, 
a természeti erők ismerete és felhasználása tekintetében, 
szinte megdöbbentő az a haladás, a mit az emberiség 
felmutat. Minden év az utolsó 20—25 év óta újabb és 
újabb szenzációs felfedezésekkel gazdagította a művelődés 
és a haladás történetét, s ma már egészen természete-
seknek tartunk oly dolgokat, a melyek felől nagyapá-
ink, sőt még apáink is álmodni sem mertek. 

Rendkívül gazdag e letűnő század mindenféle téren 
elért vívmányaival, s lehet mondani, hogy alatta a világ 
képe egészen átalakult. A század politikai, tudományos 
és felfedező történetét azonban majd megírják mások ; 
minket abban egy dolog az főként, a mi érdekelhet s a 
melynek előhaladását feladatunk is vizsgálni. Ez az a 
kérdés, hogy a keresztyénség mennyire volt képes kijebb 
terjeszteni az istenországának határát a Krisztust még 
nem ismert népek között ; mily nagy volt a munka, a 
mit e téren kifejtett, s mily nagy az az eredmény, a mit 
felmutathat. 

A Megváltó utolsó parancsolata az evangéliumnak 
minden népekhez elvitele vala. Ebből folyólag az ő egy-
házának lényegében misszionáló egyháznak kell lennie, s 
életének értéke, eltekintve attól, hogy önmagában a krisz-
tusi életet kell megvalósítania, — attól függ, hogy mennyi-
ben érezte szükségét annak, hogy ezt az életet s az an-
nak fundamentumát képező Krisztust önmagán kivül is 
megismertesse s meggyökereztesse. Csak abban a szerve-
zetben van igazán élet, a mely nemcsak önmagában él, 
hanem önmagán kivül is hatni és életet kelteni törekszik. 
Érdekes és fontos dolog tehát, egy pillantást vetnünk az 
evangéliumi egyházak misszionáló működésére, hogy meg-
lássuk s megítélhessük, mennyiben élt bennök a Krisztus 
szelleme s mennyiben tekinthetők Ő benne és Ő általa 
élő egyházaknak. 

Édes megnyugvással konstatálhatjuk, hogy evangé-
liumi egyházaink a misszió tekintetében épen nem ma-
radtak el a század egyéb téreken való haladása mögött, 
shogy ha a muló század korszakalkotó volt a világi haladás 
tekintetében : korszakalkotó volt az a misszió tekintetében 
is. A XIX. század méltán lesz nevezhető az evangéliumi 
egyházak történetében a misszió századának; mert lehet 
mondani, hogy e század e tekintetben oly eredményeket 
mutat fel, a melyek — eltekintve az apostoli kortól — 
a ker. egyház történetében páratlanul állanak. Ezek az 

eredmények nemcsak a tekintetben fontosak, hogy a misz-
sziók milliókkal szaporították meg a keresztyének számát ; 
hanem a tekintetben is, hogy leghatalmasabb apológiáját 
képezik a protestantizmusnak minden, a papizmus részé-
ről még ma is felhangzó vádakkal szemben. Az a buz-
galom, kitartás, áldozatkészség, a mely felől az evangé-
liumi egyházak a pogányok megtérítésében bizonyságot 
teltek e században, — bizonyságot tesznek egyszersmind 
a felől is, hogy a protestantizmus nem a húsnak és vér-
nek eredménye, hanem a Krisztus örökké élő és ható 
erejének szülötte. Bizonyságot a felől, hogy vele van a 
Krisztus, s ez a Krisztus oly munkákra s eredményekre 
képesíti, a minőket a magát egyedül igaznak állító egyház 
soha fel nem mutathat. A papizmusnak oly világi pozí-
ció, hatalom és vagyon áll a rendelkezésére, a melylyel 
a protestantizmus külső ereje alig látszik összehasonlítható-
nak, s ime mégis az evangélium terjesztésének eredmé-
nyeiben messze felülhaladja a m a z t ; bizonyságául annak, 
hogy benne él a Krisztus igaz szelleme s tagjait Annak 
lelke lelkesíti munkára, áldozatkészségre, a kit ama má-
sik egyház elfeledett s Máriával, minden szentekkel s a 
pápával helyettesített. 

A XlX-ik század az evangéliumi missziók százada. 
Igaz ugyan, hogy volt evangéliumi misszió a jelen száza-
dot megelőzőleg is; de az a munka, a mit e téren hollan-
dok, angolok s néhány kisebb misszió társaság kifejtettek, 
körét és eredményét tekintve csak oly jelentőségű a mai 
világmisszióval szemben, mint az előreformátorok műkö-
dése az igazi reformációhoz viszonyítva. A jelen száza-
dot megelőzőleg csak egyes emberek, vagy az emberek 
kisebb csoportjainak lelkében élt a térítés kötelességének 
tudata; ma pedig, Istennek legyen érte hála, azt mond-
hatjuk, hogy — egyes kisebb részektől s ezek közt magyar 
prot. egyházunktól is eltekintve — a föld összes protes-
táns egyházai megértették a pogány népek evangélizálásá-
nak szükségét, s az ebből kiindult s mindinkább erősödő 
mozgalom hullámai átverődnek az egész földkerekségen. 

Hogy XIX.-ik század ily nagy jelentőségűvé válha-
tott az evangéliumi misszióra nézve, arra természetesen 
befolyással voltak a XVIII-ik század utolsó harmadának 
és a jelen század nagyfontosságú földrajzi felfedezései; a 
korszakalkotó tudományos és praktikus találmányok s az 
ezek által lehetővé tett világforgalom is, a melyek új 
területeket, új népeket vontak be a civilizáció körébe, 
s a melyek mintegy felnyitották a régen elzárt kapukat 
a pogány világ felé, hogy bevonuljon abba is a dicsőség-
nek fejedelme; — de, ha a protestáns keresztyénségnek 
a XVIII. század végén és a jelen század elején volt 
viszonyait a mai századvégi viszonyokkal s a külmisszió 
óriási eredményeivel összevetjük, akkor meggyőződhetünk 
a felől, hogy a nagy átalakulást nem a külső körülmények, 
nem a külső haladás eredményezte, hanem Istennek és 
a Krisztusnak ama titkon működő Lelke, a mely az idők 
teljességében mindig kiöntetik az anyaszentegyházra, hogy 
azt új életre keltse, új célokat adjon elé s adjon erőt is 
azok elérésére. A felfedezések, a világforgalom feltárta az 
eddigelé ismeretlen területeket; Istennek Lelke pedig fel-
nyitotta a prot. keresztyén világ szemét, hogy meglássa 
az azokon élő népek vallási és erkölcsi nagy nyomorú-
ságait, s szívébe zengte a Jézus parancsolatá t ; »Elmen-
vén, tegyetek tanítványokká mindeneket!* 

A XVIII. század végén bizony még senki sem gon-
dolta volna, hogy a folyó század a misszió évszázada 
leend. Eltekintve a mult évszázad végén és a jelen év-
század elején minden nemes munkát megakadályozó har-
coktól és báborúktól ; magában a protestáns egyházban 
sem élt az a lélek, a mely őt a misszióra serkentette 
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volna. Az ú. n. »felvilágosodottság« s az ennek nyomá-
ban támadt racionalizmus úgy elölte a keresztyéni hitet 
és életet laikusokban és papokban egyaránt, hogy azok-
tól az evangéliumnak a pogányok közt való hirdetését 
még csak várni sem lehetett. A protestáns egyház úgy 
Angliában, mint Németországban teljesen elveszítette az 
igaz isteni lelket, s élete egyáltalában nem tett bizonysá-
got a Krisztus felől. Németországban a racionalizmus még 
némileg erkölcsös és vallásos színezetű volt; Angliában 
azonban úgy a vallási, mint az erkölcsi élet tekintetében, 
mind az egyház és a papság, mind a nagyközönség a 
lehető legmélyebbre sülyedt. Blackstone, egy angol ügyvéd 
így jellemzi az ekorbeli prédikációkat: »Nem hallottam 
egyetlen egy prédikációt sem, a melyben több lett volna 
a keresztyénségből, mint Cicero munkáiban és lehetetlen 
volt megítélnem, hogy a prédikátor vájjon Confuciusnak, 
Mohamednak, vagy Krisztusnak követője-e!« Ryle püspök 
pedig így ír az angol papokról : »A legtöbb pap csak 
vadászott, gazdálkodott, káromkodott, kártyázott, ivott, de 
ritkán prédikált, s ha prédikált is, azt oly lelketlenül vé-
gezte, hogy még vigasztalónak vehetjük, hogy üres padok-
nak beszélt!« A nép, különösen pedig az előkelők erköl-
cse teljesen megromlott, s a vallás kigunyolása az elő-
kelőség egyik feltétlen követelménye volt. 

Szomorú kora volt ez a protestantizmusnak. Az 
igét nemcsak, hogy képtelen volt terjeszteni a pogányok 
közöt t ; de önmagában is annyira aláhanyatlott, hogy 
szinte elveszni látszott. Az Isten azonban, a ki feltámasz-
totta sírjából az Üdvözítőt, feltámasztotta halottaiból a 
protestáns keresztyén egyházat is ; sőt egy század lefolyása 
alatt oly nagy munkákra képesítette, a melyeknek ered-
ményei csaknem megmérhetetlenek. 

Az új életrekelés Wesley és Whitefild idejében 
indult meg és íme, a még nem régen mintegy holtan 
fekvő protestáns egyházban a 18-ik század végén egy 
új generáció támadt, telve hittel, igazi keresztyén élettel 
s a léleknek amaz erejével, mely hatni, élni és életet 
kelteni törekszik. Az igaz, hogy a hivatalos egyház le 
nézte, megvetette, üldözte őket s az egyház vezetői leg-
főbb feladatuknak tekintették kiirtani a »methodista 
pestist* ; de az Úr ereje hatalmasabb volt minden vak 
emberi törekedésnél s a megindult revival halalmas lépé-
sekkel haladt előre. Támasztott új élő hitet, tiszta életet, 
s felkeltette a lelkekben az apostoli kor misszionáló 
irányzatát. A hivatalos egyház által kirekesztetve létre-
hozta a szabad egyesületeket, a melyek azon az áldásos 
hatáson kivül, hogy újjászülték magokat az egyházakat, 
megteremtették az első, szoros értelemben vett missziói 
intézeteket és egyesületeket is. 

Az Úr Lelke által támasztott e valláserkölcsi revi-
val lett szülő anyjává az egy század alatt bámulatos 
kiterjedést nyert és még bámulatosabb eredményű mo-
dern evangéliumi külmissziónak. Azok, a kik felrázták a 
protestáns keresztyénséget élettelen alvásából s teremtet-
tek a régi korhadt és tespedt egyházi élet terén egy új, 
virágzó életet, mindjárt az indulásnál reá mutattak a 
Krisztus utolsó parancsolatában kitűzött nagy feladatra is 
s megindították a munkát a pogány-evangelizáció terén 
is. A valláserkölcsi revival nyomában a XVIII ik század 
végén Angliában három, Németországban egy modern 
evangélumi misszió-társulat alakult, nevezetesen 1792 ben 
a baptista, 1795-ben a londoni, 1799-ben az egyházi 
misszió társaság; 1800-ban pedig megnyílt Berlinben a 
Jiinicke-féle misszionárius iskola. Az evangéliumi misszió 
mustármagjai elvettettek ez egyesületekben a prot. keresz-
tyénség talajába és a XVIII. század vége összeesett a 
modern evangéliumi misszió megalapíttatásával. 

Hosszúra nyúlnék az evangéliumi missziók történe-
tének innentől kezdve megírása. Egy rövid, pusztán csak 
a főbb mozzanatokra szorítkozó cikk terjedelme annak 
felölelésére elenyésző csekély; azért annak még vázolását 
sem kisértem meg, hanem néhány statisztikai adattal csak 
azt a nagy haladást mutatom fel, a melyet a misszió a 
jelen század végére elért. Ez adatok önmaguk szólanak 
önmagukért, s a ki elgondolkozik felettük, elgondolhatja 
azt az odaadó buzgalmat, lelkesedést, áldozatkészséget is, 
a mely a közöttük feltűnő óriási távolságot egy évszázad 
alatt betöltötte. Korántsem lehet ugyan azt mondani, hogy 
a pogány misszió tekintetében az evangéliumi protestan-
tizmus már mindazt megtette, a mit meg kellett volna 
tennie ; azt sem állíthatjuk, hogy a munká ja által elért 
eredmény, viszonyítva a még mindig pogány emberiség 
számához, önmagában véve valami óriási nagy volna: — 
de ezen nem is csodálkozhatunk. Egy évszázad alatt pó-
tolni mindazt, a mit a prot. keresztyénség két évszáza-
don, a pápás keresztyénség pedig legalább is nyolc szá-
zadon át elmulasztott — tiszta lehetetlenség. Nem is 
csupán a végeredményből kiindulva kell Ítéletünket meg-
alkotni, hanem a két évszázad végén található viszonyok 
összehasonlításából. S ha ebből a szempontból tekintjük 
a dolgot, akkor csak hálával adózhatunk a kegyelem 
Istenének, a ki a végzett nagy munkához erőt adott, — 
s elismeréssel a protestáns keresztyénségnek, mely meg-
értve magasztos hivatását, bámulatos buzgalommal s szel-
lemi és anyagi áldozatkészséggel igyekezett terjesztgetni 
az istenországának határait a mennyei Atyának még 
sötétségben ülő gyermekei között. 

Lássunk tehát néhány főbb adatot a haladás tör-
ténetéből. 

Míg a jelen század elején, beleszámítva a már a 
XVIlI-ik században is fennállt s később újjászervezett tár-
sulatokat, az egész prot. keresztyénség körében csak 6 
önálló missziói organizáció folytatta a pogányok térítését, 
ma már a missziói- és a missziót támogató egyesületek 
száma csaknem 350-re emelkedett, s lehet mondani, hogy 
nincs már a pogányvilágnak egyetlen olyan része sem, 
a hol nem hangzanék a Krisztus jmegváltó evangéliuma, 
s alig-alig van néhány nemzeti prot. egyház, a mely az 
evangélizáció e nagy munkájából ki ne vette volna a 
maga részét. Fájdalom, mi magyar protestánsok még ez 
utóbbiak közé tar tozunk! 

A század elején a pogány misszióra hozott éven-
kénti önkéntes áldozatok összege alig rúgott 300,000 ko-
ronára, ma pedig már meghaladja az 55 milliót; fényes 
bizonyságot tevén ez az óriási összeg az evangélium 
által áthatott lelkek áldozatkészsége felől. S ez az áldozat 
nemcsak hogy nem merítette ki a protestantizmus anyagi 
és szellemi erejét, sőt ellenkezőleg: hatalmasabbá, gazda-
gabbá tette. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Ez a 
bibliai axióma a legfényesebb igazolását nyerte a misszio-
náló prot. egyházak belső valláserkölcsi és külső anyagi 
felvirágzásában; mert kétségbevonhatatlan bizonyossággal 
ki lehet mutatni, hogy a pogány-missziók minden prot. 
nemzeti egyházban áldásos eredményeket hoztak létre. A 
külső-misszió erősítette, fokozta a belső missziót ; ujjá 
szülte, felvirágoztatta az egyházakat, úgy hogy paradoxon 
nélkül azt mondhatjuk, hogy az áldozatkész protestáns 
keresztyénség többet nyert önmaga a pogány missziótól, 
mint a mennyit abba belefektetett. »Vesd a te kenyere-
det a vizek színére, mert sok napok multán megtalálod 
azt« — mondja a Prédikátor (XI: 1), s szavainak igaz-
sága be is teljesedett a misszionáló prot. egyházakon is. 
Virágzó egyházi életet, munkás szeretetet, belmissziói 
tevékenységet a misszionáló egyházakban találhatunk s a 



külföldi prot. egyházaknak ilyetén felvirágzásából mi ma-
gyarok is meríthetnénk tanulságot! 

A nagy anyagi áldozatok mellett nagyok a század 
szellemi áldozatai is. Mig a század elején a legmagasabb 
számítással is legfeljebb ha 120 misszionárius működött a 
misszió akkori területein s azoknak is legnagyobb része 
csak primitív előképeztetésben részesült, theológus ember 
pedig alig volt köztük egy néhány ; — ma már ez a 
kicsiny csapat egész hadsereggé fejlődött, felfegyverkezve 
a leghatalmasabb szellemi fegyverekkel. Ma a férfi misszió 
náriusok száma felül van a hat ezeren, s igen tekintélyes 
közöttük a teljes papi képzettségű egyének száma. E fér-
fiak mellett működik körülbelül 4000 nő és 680 orvos 
és orvosnő, a kik a lelkek evangélizálását kiegészítik a 
nők társadalmi helyzetének javításával, a gyermekek 
nevelésével s a betegek és nyomorultak ápolásával. 

S az evangélium terjesztésének e hatalmas szellemi 
hadserege még ezekkel nincs kimerítve. Ezek mondhatni 
csak a vezérek; a munkások, a közlegények már magok-
ból a megkeresztelt pogányokból kerülnek ki. A missziók 
szolgálatában ma már 4000 felavatott benszülött lelkész 
és mintegy 60 ezer benszülött . segéd munkálkodik, a kik-
kel együtt az evangélium terjesztőinek száma majdnem 
megüti a 75 ezeret. 

Nem óriási fejlődés-e ez s nem az Isten minden-
ható ereje nyilvánul-e meg e b b e n ? ! Bizony emberi erő 
és törekvés ezt létre nem hozhatta volna soha! 

S az utóbbi tíz év alatt még újabb segítőket is 
nyert a prot. misszió. A misszió szelleme megérintette az 
angol és amerikai studenseket is, s ez a mozgalom mind 
erősebb hullámokat kezd verni magán az európai konti-
nensen is. A missziói zélus ez ujabb eredményéről rövid 
időn bővebben is fogunk még szólani. 

A mi magát a missziók eredményét illeti, az viszo-
nyítva a még mindig pogány emberiség számához, elég 
csekély ugyan, de önmagában véve mégis óriási. Még a 
század elején nem igen volt több a megtérített pogányok 
száma 70 ezernél, — ma már meghaladja a négy milliót, 
a kik közül körülbelül másfél millió az úrvacsorával 
élőknek, tehát a felnőtt, öntudatos és önálló egyháztagoknak 
a szama. És ez a szám nagy arányokban emelkedik minden 
évben. Ma már az évenként m< gkeresztelt pogányok 
száma körülbelül annyi, mint volt az összes megtérítet-
tek száma a század elején. 

Ha ezekhez hozzá veszszük, hogy a prot. keresz-
tyén missziók körülbelül 20,000 iskolát tartanak fenn 
a pogányok oktatására, hogy a misszió érdekében a 
szentírás 340 különböző nyelvre van már lefordítva, akkor 
minden nagyítás nélkül elmondhatjuk, hogy a 19-ik szá-
zad valóban a prot. missziók százada s hogy ebben a 
században többet tetl a prot. keresztyénség a pogányok 
megtérítésére, mint — az apostoli kort kivéve — a régi 
egyház 18 századon keresztül. 

Itne ily nagy a különbség a pogány misszió tekin-
tetében a két évszázad határán. Még messze van ugyan 
a világ teljes evangélizálása; de az a munka, a mely a 
már letűnő században oly óriási arányokat öltött, nem 
fog többé megállani, s bizonyára a jövő évszázad vége 
oly elterjedését fogja felmutatni a prot. keresztyénségnek, 
a mely ma még el sem képzelhető. 

Istené legyen a hála az eddigi nagy eredményekért 
s az ö kegyelme segélje a protestáns keresztyénséget 
teljes diadalra a pogányság felett. 

H. I. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Beyschlag hallei-wittenbergi egyetemi tanár *Deutsch-

Ev. Blatter* c. folyóirata a 25 ik évfolyamba lépett. Az 
agg tudós egy » Vorwort*-ban emlékezik meg folyóiratának 
25 éves pályafutásáról, s méltó kiegészítését képezi *Zur 
Jdhreswencle«. c. mult évi nagy hirű közleményének. 
Nem a század alkonyáról akar szólani. Mert »a míg 
Riese Adáin szerint 99 év nem 100 év, addig a XX-ik szá-
zad nem a jelen évvel, hanem 1901 gyei veszi Kezdetét 
s az idők különös jelének mondja, hogy a német Bundes-
rath korunk számítását zavarba hozta*. Majd rátér lapja 
25 évfolyamának rövid ecsetelésre és úgy találja, hogy 
e lap a liberális-konzervativ Hermann-féle egyházkormány-
zat bukása és szerkesztőtársának Wolters tanárnak hirtelen 
halála dacára »ki váló szükségletnek bizonyult, hézagot 
pótolt és egy életerős gondolatot képviselt*. Hisz' ma 
már Dryander udvari főpap személyében az ú. n. evang. 
középpárt a legfelsőbb udvari körök rokonszenvével is 
dicsekedhetik. Közelebbről lapjának múltja két korszakra 
osztható. Az egyik azoknak az egyházpolitikai harcok-
nak a korszaka, a melyekből az 1873—76. években az 
egyházkormányzat fejlődött ki. Annak megvédése a reak-
cionárius támadásokkal szemben az 1877—1887. évek-
nek képezte megoldandó feladatát. E lapnak része van 
abban, hogy >ma oly mérsékelt irányú észsze~ü egyház-
kormányzatunk van, mely az eayház üdvét nem látja 
a hitvallás betűjének törvényszerű érvényre emelésében 
s a modern theológus műveltség üldözésében*, s távol áll 
attól, hogy »feltolja magát a gyülekezet hitének urául*. 
— A lap második korszaka annak a nagy védelmi harc 
nak szólt, a melyet a prot, Németországnak vivnia kell 
az ultramontán — jezsuita támadásokkal szemben. A 
kormányzó köiök a kanossai egyházpolitika lejtőjére 
kerültek, holott Németország nagysága és jövője a refor-
máció alapelveiben gyökerezik, s csakis az evang. hit-
szabadsághoz való hűséges ragaszkodás óvhatja meg 
Németországot attól a veszedelemtől, a melyben ma 
Francia-, Olasz-, Spanyolország sínylődik. Ma már két-
ségtelen az, hogy a római pápaság Németország-leg-
nagyobb ellensége; de azért Ausztria »Los von Rom* 
mozgalma is igizoija, hogy az evangélium érdeke élén-
kén él a német nép körében. 

E folyóirat a mult évi dec. és jelen évi jan . havi 
füzetében ismételten is foglalkozott Weingart esetével, s 
a hannoverai egyházkormányzatnak erre vonatkozó bru-
tális eljárásával. Esete abból áll, hogy mint osnabrücki 
lelkész az Úrhoz való imának, az eredendő bűnnek és 
Krisztus testi feltámadásának megtagadása miatt hivata-
lától felfüggesztetett. Beyschlag kimutatja, hogy ő 1894-ben 
a porosz ágendának az egyházi tan egyik vagy másik 
tételéről a maga folyóiratában sokkal élesebb bírálatot 
adott, mint Weingart. Weingart esetében a hannoverai 
egyházkormányzat Beyschlag szerint vétett a tudományos 
theol. meggyőződés és a bibliai kritika szabadsága ellen, 
s a szellemi szolgaság nyűgének szolgálatába lépett a 
maga felfüggesztő határozataival, a melynek elvégre is 
csak az ev. egyház s a lelkészi állás tekintélye fogja 
megadni az árát. Mi több »bekivánt és önkényesen elő-
terjesztett* prédikációi szemelvényekre alapította kárhoz-
tató ítéletét. Azzal is vádolták Weingart lelkészt, hogy »a 
modern tudományt a szentírás s az evang. hitvallás kizáró-
lagos magyarázó tekintélyének*, tartja mire nézve helye-
sen utal arra , hogy a vallásossága miatt előnyösen ismert 



és á l ta lánosan szeretett lelkész ilyen tételt soha és sehol 
sem állított fel. A hannovera i egyházkormányza t e l já rá-
sának > mér téke nem evang. , hanem római pápás jellegű, 
mely az evangél iumot betübirósággá és törvényszerű jogi 
kodekszszé alakította át.< Pedig az ev. lutheri pozitív i rányú 
egyházkormányza tok is elismerik, hogy a tankötelezettség 
soha sem vezetett a kutató szellem s az evang. keresz-
tyén szabadság leigázására. Különbséget kell t ennünk 
Isten igéje és a szent í rás között, s a szimbolumok kizá-
rólag az írás h i tnormájának vannak alávetve. S itt azzal 
vádol ja Beyschlag szerintünk is méltán a hannovera i 
egyházkormányza to t , bogv teljesen figyelmen kívül hagyta 
a theológia több száz éves fejlődésének vívmányait . 
De Weingar tná l is kifogásolja Beyschlag azt, hogy p. o. 
Jézus menybemenete lének viziói hipothezise nem a szó-
székre való, mert ott az evangéliumot és nem theológiát 
kell h i rdetnünk. Minden polemika az egyházi tradíció 
ellen a szószékről hirdetve csak zavarólag ha t a hívők 
evang. vallásos hitére és meggyőződésére. De azért Bey-
schlag sem jogosnak, sem keresztyénnek, sem pedig evan-
géliuminak nem tar t ja a hannovera i egyházkormányza tnak 
az ifjú Weinga r t r a vonatkozó el járását , mely Baumgarten, 
Bender, Schrempf, Meinhold és Graefe szomorú esetére 
emlékeztet bennünket , s így azt is csak sa jnála t ta l re-
gisztráljuk. 

A B ó m á b a n építendő német ev. templom ügyéről 
Lapunk egyik mult szemléjében már megemlékeztünk. 
Beyschlag n y o m á n most m á r örömmel és igaz evang. 
érdeklődéssel megemlíthetjük, hogy a német követség és 
lelkészének folytonos akadékoskodása dacá ra egv teljesen 
független német. ev. gyülekezet és templomépítési bizott-
ság alakult . így hát Terlinden duisburgi lelkész fáradozása 
még sem volt hiába való. Hisz' a német prot. templom-
építés ügye R ó m á b a n még a nagynevű Bunsen követségi 
idejére vezethető vissza, tehát épen 82 éves. Ez lesz a 
legméltóbb felelet a jubiláló pápának Luthert és a német 
protes tant izmust sz idalmazó hírhedt Canisius-bullájára. 
Azt azonban mi is őszintén sajnál juk, hogy szakadásra 
került a dolog a pápások nagy örömére. Pedig e tem-
plomra már 200 ezer márka gyűlt össze közadakozásból 
és a Gusztáv Adolf-egylet adományaiból . 

A Gusztáv Adolf-egyesület központi elnökségeben 
jelentékeny változás állott be. Luthardt lapjából arról 
ér tesülünk, hogy FricJce t aná r lemondott nagy korára 
való tekintettel sok dicsőséggel és elismeréssel vitt elnöki 
tisztéről. Helyébe Punk lipcsei szuper intendens és egyházi 
tanácsos választatott , s a választást el is fogadta , ö röm-
mel üdvözöljük egyik legjobb német ba rá tunka t ez elnöki 
széken, ki a lipcsei főegvletnek volt eddigi elnöke s a 
Gusztáv Adolf-egyesület ügyeiben nagyon tájékozott . Egy-
házi theologiai tekintetben is szerencsésnek mondható e 
választás. Hithű prédikátor , erős írástudó, kinek Maté 
evangél iumáról kiadott prédikációi messze földön isme-
retesek. Amellett mérsékelt i rányú theol. gondolkodó, ki 
az evang. keresztyénség alapján állva, lutheri felekezetisége 
mellett is meg tudja becsülni az ev. prot. törekvéseket a 
más felekezetüeknél is. Az egyesület áldásos munkássá -
gában a d iasporában nagy feladat vár reá. Több ízben 
megfordult közöttünk Magyarországon, Fia nevelője volt 
ifj. Tisza Kálmánnak, s így ismeri bizony szegényesegyházi és 
irodalmi viszonyainkat . Számí tunk is az ő j ó a k a r a t á r a 
az erdelyi szász vádaskodások el lensúlyozására. Istentől 
erőt, kegyelmet és bölcseséget további evang. munkáságához ! 

Haff'ner utódjául a mainzi püspöki székbe Brück 
H. mainzi szeminár iumi egyháztörténeti t aná r neveztetett 
ki. Ma 69-ik évében van, 1855 óta pap, 1861 óta tanár , 
1889 óta kanonok. HafTner halála után püspöki helyettes 

lett; s a nagyhercegi kormány két más jelölt mellett őt 
nevezte ki Ketteler nagyhírű püspöki székébe. Egyházi 
politikai tekintetben soha sem szerepelt ; jelentősége inkább 
az egyháztörténet i s tudium terén keresendő, a melyen a 
Janssen-féle i rányzatos u l t ramontán tör ténet í rásnak egyik 
legklasszikusabb képviselője, úgy hogy nála »játszva győz-
le a dogma a históriát.« A dogma korrigálja a bibliai és 
történeti s túdiumot egyaránt . Művei : az egyháztörténet 
tankönyve , és a XIX. század kath. egyháztörténelme. — 
Előbbiből öt kiadás ismeretes ; utóbbinak eddigelé három 
kötete jelent meg. Brücknél az u l t ramontán tendencia a 
maga fejlődésének te tőpont jára jutott, úgy hogy feljebb, 
illetve lejebb már nem is igen mehet. A németh r. kath . 
egyházi történet írás i rodalma sajá tságos fejlődést mutat 
— lefelé. Möhler volt az, ki a r. kath. egyházi történet-
írást csaknem egyarányúvá tette a Baur, Hase, Neander 
és Gieseler-féle prot. tör ténet í rással ; a pápaságnak azon-
ban csak tiszteleti (elsőbbséget tulajdonított a többi püs-
pökök fölött s a római kúr iában csak »szervezeti gépe-
zetet * látott. Bár Döllinger és Hefele a pápában az egy-
háznak Istentől rendelt kormányzójá t látták, s tagadták 
annak csalatkozhat lanságát , s míg az egyik búcsút mon-
dott a pápaságnak, addig a másik az »értelem áldozatát* 
hozta meg neki, a kiben Hase találó megjegyzése szerint 
»a püspök ölte meg a tudóst*. Alzog is tagadta ugyan 
az infallibilitást, de később meghajlott előtte »meggvőződés-
ből*. Végül Brück a legszélsőbb kurial izmus és jezsuitiz-
mus ér telmében a pápaság teljes apotheozisére jutott el, 
lévén szerinte a pápa maga az egyház s nélküle semmi 
sem az egyház. 

»Katholisch ist Trumpf«. Ez a címe Beyschlag 
»egyházi krónikája* egyik tudósí tásának. Itt nevezetesen 
arról szól. hogy mennyi re megbéní t ja Németország egy-
házfelekezeti békéjét a jezsuiták áskálódó természetű 
mozgolódása. Egy jezsuita p. o. Bochum városában egy 
előadási cyklust nyitott a szociálpolitika köréből, a mely-
ben a jezsuitizmus van föltüntetve a szociálpolitika egyet-
len ha tha tós gyógy- és óvószerének. Azután az is isme-
retes, hogy Németország leghata lmasabb és legbefolyáso-
sabb politikai frakciója, az u. n. cen t rumpár t a jezsuiták 
visszatérését, vagy egy berlini pápás nunc iumnak a fel-
állítását kivánja, s mar is hangsúlyozza annak ellenértéke 
fejében, hogy »Németország jövője a tengeren keresendő* 
— már t. i. a sorha jóhad fölemeléséről szóló törvényja-
vaslat megszavazásában . »A Vatikánban* — í g y olvassuk 
— »már készen vannak a javaslatok.* Tehát »a vatikán« 
ma a prot. Németország belső és külső poli t ikájának 
irányítója. Idáig vezetett a német egyházpoli t ikának Bis-
marck által inaugurált canossai útja ! 

De a vatikán vegykonyhájából m á s is kikerült . 
X I I I . Leó pápa az u l t ramontán tudományosság tenden-
ciáját jellemző * egy háztörténeti s túdiumról* adott ki egy 
encyklikát, a melyben bizonyítja, hogy »az egyháztörténet 
csupa dogmatikai tételeknek a s túdiuma*. Tehát a dogma 
győzi meg a históriát, s a dogmát kell beigazolnia az 
egyháztörténeti s túdiumnak. Azt szolgálja az irás s a 
hagyomány egyaránt . így aztán ne csodálkozzunk azon, 
ha »a történeti hazugságoknak* oly nagy te r rénuma van 
B ó m á b a n és az ő történetgyártóinál . 

Az osztrák * Los ron liomi mozgalma örvendete-
sen halad a pápás vi láguralommal szemben folytatott 
(előbb politikai, .jelenleg hitelvi) energikus küzdelmében. 
Az evangélium hirdetésén s az ev. egyházi élet erősítésén 
fordul itt meg minden. Az igehirdetésre, szabályszerű 
konfirm. okta tás ra és lelkipásztorkodásra alkalmas egyének-
ben azonban még mindig nagy a hiány. Az Ev. Bund 
az elmúlt évben 80 ezer márká t gyűjtött a mozgalom 



fülsegélyezésére; sőt Beyschlag lapjából arról értesülünk, 
hogy magában Magdebuig városaban mult év október 
haváig 4192, Halléban pedig 2500 márka gyűlt össze. 
A merseburgi tartományi zsinat 1564 márkát gyűjtött. 
De máris halad a mozgalom a templomépítés s a vallá-
sos egyházi élet terén. így Budweisban fölavatták az új 
Krisztustemplomot, s új templomok a jövőben több helyütt 
is lesznek építendők. Az új áttértek száma ma már a 
10 ezret meghaladja. Kár, hogy e mozgalmat még a mi 
magyar sajtónk is csupán politikailag értelmezi, s benne 
a monarchia veszedelmét látja. 

De az osztrák-német reformmozgalom magának az 
ó-liatholi''izmusnak is javára vált. így Gablonz városában 
36 közül 28 lélek az ó kath. egyházba tért át, mely 
Ausztriában az utolsó években főleg a németek körében 
7 ezerről 15 ezerre emelkedett. Így Stájerországban is 
5—600-an siettek Schindelar lelkész igehirdetésének meg-
hallgatására. Csakhogy az ó-kath. reformmozgalom anyagi 
eszközei igen csekélyek. A német svájci ó-katholikusok 
egy névtelen nagy jóltevője halt meg a minap Bernben, 
ki a bonni konviktus s a berni ó-kath. theológia részére 
már életében is 160 ezer frankot hagyományozott. így 
cáfolta meg egyik jezsuitának azt a könnyelmű mondását , 
hogy ne féljetek az ókatholikusoktól, mert nekik nincs pénzük. 
Örömmel regisztráljuk az ókath. reformmozgalom lassú, 
de biztos haladását és térfoglalását Ausztriában. Egy ilyen 
vallási mozgalomnak az értéke különben sem függ a hi-
vők számától, hanem az általa képviselt eszmék és elért 
célok magasztos erejétől és vallásos-erkölcsi hatásától. 

Eperjes. Dr. Szldvik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 

Az Énekeskönyv revíziója é rdekében az ének-
ügyi bizottság elnöke, Fejes István s.-újhelyi lel-
kész dicséretes buzgóságot fejt ki. Az Előmun-
kálatok mellett, melyeknek minap kibocsátot t 
VI. f ü z e t é t l a p u n k ez évi számaiban móltat ja egyik 
illusztris munka tá r sunk , a tevékeny elnök most 
minden ev. ref. vallású köl tőnket külön levélben 
is fölkérte a r ra , hogy egy-két vallásos éneket 
ír jon Isten dicsőségére. Közegyházunk bizonyára 
örömmel veszi költőinktől, ha Is ten-adta ado-
mányukból valamit áldoznak Isten dicsőségére 
és hitfeleik épülésére . Most, mikor a régi jó 
énekek megta r t á sa mellett Enekeskönyvünk ér-
tékét ú j darabokkal is k ívánjuk növelni, köl-
tőink bizonyára készséggel ragadják meg az 
alkalmat, hogy vallásuk és egyházuk szere te té t 
minél szebb vallásos köl temények Írásával bizo-
nyítsák. (F.) 

A lelkészi jövedelmek állami kiegészítése 
1200 - koronáig már megtörtént a dunamelléki ref. egy-
házkerületben is és a kiegészítési összegek a püspöki 
hivatal által az illető lelkészi hivatalokhoz megküldettek. 
Dunamelléken összesen 36 lelkészi jövedelem egészíttetett 
ki 1200 koronára. 9150 korona és 86 fillérrel. Egyház-
megyénként a következő lelkészi hivatalok kapták meg 
a kiegészítést: Fehő-Baranya Aderjás 115 kor. 40 fill. 

Czún 203 kor. 0 3 fill., Csehi 39 kor. 59 fill., Garé 406 kor. 
26 fill., Kis-Szentmárton 237 kor. 57 fill., Új-Mindszent-
Bogád 37 kor. 14 fill., Tésenfa 267 kor. 75 fill, Vej ti 64 kor. 
69 fill. Kecskeméti egyházmegye: Szolnok és szórvá-
nyai 51 kor. 58 fill. Külsö-Somogy : Bábony-Megyer 498 kor. 
55 fill., Juth 231 kor. 46 fill, Lápafő 377 kor. 39 fill., 
Nagy-Berény 157 kor. 45 fill., Őszöd Szárszó 147 kor. 
28 fill., Somogy-Endréd 246 kor. 83 fill., Somogy-
Tur 311 kor. 13 fill., Tolna-Némedi 455 [kor. 23 fill. 
Festi egyházmegye: Duna-Bogdány 425 kor. 73 fill., Kis-
Szentmiklós 308 kor. 68 fill., Sziget-Monostor 124 kor. 
32 fill. Solti egyházmegye: Apostag 126 kor. 80 fill., 
Majosháza 171 kor. 28 fill., Kis-Harta 139 kor. 29 fill. 
Tolnai egyházmegye-. Fadd 41 kor. 74 fill., Magyar-
Gyönk 255 kor. 27 fill., Medina-Szedres 422 kor. 7 8 fill., 
Nagy Pál 152 kor. 59 fill. Vértesaljai egyházmegye: 
Acsa 419 kor. 50 fill., Bodmér 327 kor. 85 fill.,Csapdi 291 kor. 
15 fill., Doboz 373 kor. 69 fill., Etyek 545 kor. 25 fill., 
Felcsuth 238 kor. 86 fill., Gyúró 225 kor. 23 fill., 
Iváncsa 370 kor. 20 fill., Tinnye-Uny 332 kor. 22 fill. 

Az uj horvát szlavonországi evang. egyház-
m e g y e hivatalnokaira beadott szavazatokat f. hó 15-én 
bontotta fel a kiküldött bizottság, Belohorszky Gábor 
főesperes elnökleíe alatt Újvidéken. Az új egyházmegye 
esperesévé Abnffy Miklós szurcsini missz. le'kész, felügye-
lőjévé pedig Mcyer Ádám választatott meg. Az elnökség 
hivatalos beiktatása e hó végén Beskán fog megtörténni 
s ugyanott fogják megtartani az első egyházmegyei gyű-
lést is. 

Az evangélikus egyetemes lelkészértekezlet 
három kiválóan fontos és aktuális kérdést tűzött ki tár-
gyalásra az idei értekezlet elé. Az első théma : a szór-
ványok lelki gondozása; a második: védekezés a felekezet-
nélküliség és a szekták ellen; a ha rmad ik : a parókhiális 
könyvtárak szervezése. — Helyes és alkalomszerű théma 
mind a három. Ajánljuk őket az egyházmegyei és egyház-
kerületi értekezletek figyelmébe. 

E g y h á z i mis sz ió . A pozsonyi és eperjesi evang. 
theológiai tanárok szép bizonyságát adják az utóbbi idő-
ben az egyház gyakorlati építésére irányuló nemes buzgó-
ságuknak. Lapunk mult számában adtunk hirt az eperjesi 
theol. tanárok vezetése alatt a theológus ifjúság által 
Kassán rendezett szép vallásos ünnepélyről, s a mint az 
Evang. Egyház és Iskolában olvassuk, a pozsonyi tanárok 
is üdvös egyházi missziót végeznek Szenden, a fehér-
komáromi egyházmegye egyik kisebb gyülekezetében. A 
vízkereszti ünnepekre négy tanár : dr. Masznyik Endre 
igazgató, Stromp László, Kovács Sándor és Raffay Sán-
dor látogatta meg a gyülekezetet, hogy a hitben és az 
egyházszeretetben megerősítse. Január 6-án az oltári 
szolgálatot Stromp László, a szószéki szolgálatot pedig 
Kovács Sándor végezte. A délutáni istentisztelet végez-
tével dr. Masznyik Endre »Vizkereszti történetek*, Baffay 
Sándor pedig »Társadalmi kérdések* címmel felolvasást 
tartottak. Másnap dr. Masznyik Endre prédikált. A tudós 
tanárok jelenléte templomba hívta a gyülekezet aprajá t -



nagyját s a vidék intellingenciája is teljes számmal meg-
jelent. A misszió mindenesetre meg fogja teremni áldásos 
gyümölcseit. Dicséret illesse a pozsonyi theol. tanárokat 
ez egyházi misszionálásért. Üdvös dolgot cselekszenek 
vele. Ilyen missziókra igen nagy szükség van manapság. 
Ilyenekkel lehet ellensúlyozni a pápás egyház által újab-
ban nagyon divatba hozott jezsuita missziókat. Hogy a 
pozsonyi tanárok jó dolgot végeztek, bizonysága annak 
az, hogy a szemfüles pápistaság észrevette s az »Alkot-
mány* már el is zengett miatta egy jeremiádot. Ez az 
elevenre tapintás ösztönözzön bennünket a munka tovább 
folytatására. Igen üdvös volna, ha a pozsonyiak és eper-
jesiek példáját a többi theológiák tanárai is követnék. 

I S K O L A . 

B u d a p e s t i ev. ref f ő g i m n á z i n m u n k a t a vallás-
és közoktatásügyi miniszter megbízottja, Eiödi Béla dr. 
székes-fővárosi tankerületi kir. főigazgató f. hó 16., 17., 
és 18-án, Szász Károly püspök, Szilassy Aladár gond-
nok, Csiky Kálmán, Hegedűs István, Vámossy Mihály 
presbiterek kíséretében meglátogatván, az ezen alkalom-
ból 20-án tartott értekezleten adta elő tapasztalásainak 
eredményét s főleg az iskola egészségügyi viszonyait vette 
beható taglalás alá. A hygienikus viszonyokra vonatkozólag 
megjegyezte, hogy intézetünk abban a kellemes helyzet-
ben van, hogy iskola orvossal rendelkezik, a minek jó 
következménye gyanánt látja az osztálytermekben a fűtés 
és szellőztetés szabályozására való szabályzatok kiíüg-
gesztését és a termeknek hőmérőkkel ellátását. Továbbá a 
tisztaságra vonatkozólag kifejezést adott annak a tapasz-
talásának, hogy az idén is tovább haladtunk egy lépéssel 
azzal, hogy a folyosókon szemétgyűjtő ládák vannak el-
helyezve, miáltal a tanulók is azon vannak, hogy támo-
gassák az intézetet a tisztaság tekintetében. A növendékek 
egészségi állapota egészen megnyugtató, úgy szintén a 
tanulók erkölcsi állapota is. A gyűjteményeknél haladást, 
részben pedig egészen modern felszerelést talált. Öröm-
mel látta a szemléltető eszközök gyarapodását is, melyek-
kel a tanítás behatóbbá, könnyebbé és értékesebbé tehető. 
Igen helyes és új intézkedésnek látta, hogy a szertárak 
felszerelése közszemlére van kitéve. A tanítási eredményt 
pedig teljesen kielégítőnek találta; a tanulók szép készült-
séggel és otthonossággal feleltek, a mi a tanárok jó taní-
tási módszerének az eredménye. Amidőn a mind ezen dol-
gokban való jelentékeny haladást konstatálta, rámutatot t 
egyszersmind a még meglevő hiányokra is. — Különösen 
nagyon kívánatosnak mondta a félreeső helyeknek szag-
talanítását ; bár ez évben itt is történt javítás, de gyöke-
resen a bajnak ez elejét nem vette. — Ezen az értekez-
leten élénk megbeszélés tárgyát képezte az iskolaépületnek 
már most is szűkös volta, mely miait a gyűjtemények 
kellőleg és az oktatás céljainak minden tekintetben meg-
felelőleg nem helyezhetők el. Ugyanezen hiánynyal jár 
az is, hogy némely osztályban (I. b. és V.) a vissza 
nem utasíthatott tanulókból oly nagy számot kellett fel 
venni, hogy a miniszterileg megállapított területnagyság 
és levegő az egyes tanulókra nem juthatott. Ez okból 
kívánatosnak jelezte e részben az iskolának minél alapo-
sabb kibővítését. (F.) 

A budapesti ref. egyház munkája a vallás-
t a n í t á s körül . Budapesti ref. egyházunk a napokban 

adta ki jelentését, Kovács Emil vallástanár által össze-
állítva, az elmúlt tanévben végzett valláslanítási műkö-
déséről. Végig tekintve a statisztikai adatokon s a vallás-
tanárok névsorán, örömmel látjuk, hogy a vallástanítás 
ügye évről évre halad előre s hogy a budapesti ref. egy-
ház, anyagi erejéhez mérten mily áldozatokat hoz éven-
ként ez elsőrangú egyházi ügy előmozdítására. A mult 
évben 12 vallástanár volt alkalmazva, a kik közül 4 
állandósított jellegű. A statisztikai kimutatás külön ad 
számot a népiskolákban, a polgári- és felsőbb leányisko-
lákban és a középiskolákban tanított növendékekről. 
Tanítottak 59 elemi iskolában 1759 fiút, 1488 leányt, 
összesen 3247 gyermeket. A polgári- és felső-leányisko-
lákban hitoktatásban részesült 126 fiú és 448 leány ; 
összesen 574. A ref. vallású gimnazisták száma volt 347. 
A vallástanításban részesített összes növendékek összes 
száma 4168. — A jelentésre nézve csak az a megjegy-
zésünk, hogy a közlött adatok nem adják teljes képét 
a budapesti ref. vallástanításnak, a mennyiben csak azok-
ról az iskolákról számol be, a melyekben az egyház által 
fizetett vallástanárok működtek. Ezeken kivül vannak még 
egyéb intézetek is, a hol folyt a hitoktatas nemes mun-
kája, de a melyekről a jelentés nem vett tudomást. Pedig 
csak ezekkel lett volna teljes a vallástanítás képe. Igaz, 
hogy ezekben az intézetekben vagy maga az intézet, 
vagy az állam honorálja a val lástanárokat; de azok is 
az egyház nevében és érdekében munkálkodnak, s nagyon 
szívesen szolgáltak volna adatokkal, ha a szerkesztő ez 
iránt megkereste volna őket. A jövőben ez a mostani 
hiány okvetlen pótlandó. 

A b u d a p e s t i i s k o l á k m a g y a r s á g a . Harminc eszten-
dővel ezelőtt még több német gyerek járt a budapesti 
iskolákba, mint magyar. A főváros csöndben, de hatá-
rozott elv alapján mindent elkövetett, hogy az iskolákat 
teljesen magyarrá tegye. A terv sikerült is. Ma már az 
összes tanulók 9 1 % a magyar és a többi nemzetiség 9°/0. 
Ebből a németekre jut 7°/0. Verédy Károly tanfelügyelő 
összeállította az idei iskolaév nemzetiségi statisztikáját. 
Az idén iskolába jár 82,443 gyermek (tavaly 78,082.) 
Ebből 75,130 magyar (tavaly 71,312), 5788 némel 
(tavaly 5695), 40 román (tavaly 33), 1036 tót (tavaly 
773), 178 szerb (tavaly 106), 95 horvát (tavaly 46), 
61 rutén (tavaly 117), egyéb nemzetiségű 115. A magyar 
gyermekek száma tehát 3818-cal emelkedett, míg a többi 
nemzetiségé 543-mal. Budapesten ma már kivétel nélkül 
minden iskolában magyarul tanítanak, s olyan iskola, a 
hol a magyar csak tantárgy volna, a fővárosban nincsen. 
Egy-két iskolában a hittant tanítják tótul vagy szerbül. 

N y i l v á n o s s á g i jog. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter a hajdúnánási és líurcagi ev. ref. gimnáziumok 
ötödik és hatodik osztályainak a nyilvánosságot az 1899 
— 1 9 0 0 ik tanévre folytatólag megadta. 

A leánygimnázium érettségi vizsgálata A leány-
gimnázium kurzusainak növendékei eddig rendszerint vala-
mely főgimnáziumban tettek érettségi vizsgálatot. Most 
azonban a kultuszminisztérium egy évre megengedte a 



házi érettségi vizsgálatok rendezését a zöldfa-utcai leány-
gimnáziumnak, a mely az idén teljes nyolc osztályú 
főgimnáziummá fejlődött. 

Uj ref. főgimnáziumi épület Nagykőrösön. A 
nagykőrösi ref. egyház, mint fentartó testület a régi gim-
náziumi épületeket a modern követelményeknek megfelelő 
új épülettel kivánja kicserélni. A mint halljuk: Nagy-
Kőrös város képviselőtestülete százezer koronát szavazott 
meg az építendő új református főgimnáziumra; a kormány 
pedig százhetvenezer koronát adott építési segélyül. 

A s i k e t n é m a i n t é z e t e k t a n á r a i a húsvéti szün-
időben nagygyűlést szándékoznak tartani, a melynek 
összehívására az előkészületek már nagyban folynak. A 
nagygyűlés egybehivását több mellékkörülményen kivül 
főleg az a reformeszme tette szükségessé, melyet a gyógy-
pedagógiai szaktanács a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez felterjesztett, hogy tudniillik a siketnémák, vakok 
és hülyék tanerőképzése egyesíttessék. Miután azonban 
ez a három tanítási ág módszere egymástól teljesen 
elütő, a szakférfiak egyhangúlag állást foglaltak a szak-
tanács javaslata ellen, s a nagygyűlésen szerkesztendő 
és a miniszterhez felterjesztendő memorandummal akarják 
a javaslatot meghiúsítani. 

EGYESÜLET. 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület választ-

m á n y a f, hó 18-án ülést tartott, a melynek főbb tárgyait 
a genfi központi bizottság elnökének és tilkárának foga-
dása és egy egyesületi közlöny megindítása képezte. A 
jövő hónap elején ugyanis Barde Eduárd, a központi 
bizottság elnöke és Fermaud Károly, a központi bizott-
ság titkára jönnek hazánkba, hogy meglátogassák a már 
megalakult ifjúsági egyesületeket és propagandát csinál-
janak az ifjúsági-egyesületek érdekében. Barde Eduárd 
jövetele ugyan még nem feltétlenül bizonyos, de Fermaud 
okvetlenül jön s Budapesten kivül látogatást tesz még 
Komáromban, Pápán, Mezőtúron, Békésen, Török-szent-
Miklóson, Torzsán és Nagy-Becskereken. A választmány 
a budapesti fogadás és a tartandó összejövetelek részle-
tes programmjának összeállításával a titkárokat bízta meg. 
— Fontos tárgya volt még a gyűlésnek a megindítandó 
egyesületi közlöny kérdése. A választmány elvben kimondta 
a közlöny megindításának szükségét és a kérdés részle-
tes kidolgozására, Szőts Farkas elnöklete alatt bizottságot 
küldött ki. Ez a bizottság meg fogja keresni a vidéki 
testvér egyesületeket is, hogy fogadják el ők is a közlönyt 
hivatalos orgánumuknak s részesítsék anyagi támogatás-
ban. A választmány még tudomásul vette Hamar István 
rövid jelentését a londoni kongresszusról és a lemondott 
Kovács László helyett a segédpénztárnoki teendők végzé-
sével Forgács Gyula theológust bízta meg. 

Protestáns nőegyesület Sárospatakon. Öröm-
mel adunk hirt a »Sárospataki Lapok* nyomán a felől, 
hogv a Rákóczyak szellemi örökségében, a nagy'fejedelem 
asszonynak, Lorántffy Zsuzsannának felébredt szelleme 

fo l jó hó 14-én megalkotta a sárospataki protestáns nő-
egyesületet. A szervezkedés a ref. leányiskola egyik tan-
termében történt s az egyesület 110 taggal megalakult, 
hogy megkezdje nemes munkáját a krisztusi könyörülő 
és munkás szeretet terén. Az egyesület tisztikarát a kö-
vetkezőleg választották meg: elnök : dr. Láczay Lászlóné 
szül. Mezősi Sára, — alelnök: Buza Jánosné, — t i tkár : 
Buza János, — jegyző: dr. Rácz Lajosné, — pénztárnok: 
dr. Tüdős Istvánné. — A »Sárospatakí Lapok* vezér-
cikkben méltatja az egyesület megalakulását s a keresz-
tyéni könyörülő szeretet gyakorlása mellett feladatává a 
protestáns öntudat erősítését s a pápás prozelitáskodással 
szemben az egyház védelmezését kivánja kitűzni.— Öröm-
mel üdvözöljük mi is az uj nőegyesületet, mert azt látjuk 
belőle, hogy egyházunk gondolkozó tagjai kezdik már 
belátni, hogy a krisztusi könyörülő szeretetnek a leghi-
vatottabb munkásai magok a szerető szivü asszonyok és 
hogy a pápistaságnak az asszonyok utján kifejtett lélek-
halászó működését csak akkor tudjuk sikeresen meghiú-
sítani, ha a védekezés munkájába bevonjuk mi is asszo-
nyainkat. Legyen az új egyesülettel a Krisztus lelke. Ha 
ez fog benne élni és hatni, akkor valóban kovászává 
leend a sárospataki egyházi életnek s Istennek áldása 
fogja kisérni működését! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i h írek. Klár Béla n.-szénási evang. 

lelkészt az uj-fazekai-varsánál egyház lelkészévé válasz-
totta. — A hrizbai evang. egyház ifj. Bozsonday József 
zsombori helyettes-lelkészt, — az enyingi ref. egyház 
Szűcs Zoltán mező-szentgyörgyi helyettes-lelkészt, — a 
ssomajomi ref. egyház Somogyi György segédlelkészt vá-
lasztotta meg lelkipásztorává. — Az ungi ref. egyház-
megye egyházi tanácsbiróvá ifj. Szakái István lucskai, 
és Komjáthy Gábor ungvári lelkészeket, — világi tanács-
biróvá pedig Szabó Lajos ungvári mérnököt választotta 
meg. — A földesi ev. ref. egyház Kiss Ferenc helyébe, 
a ki Püspök-Ladányba távozott, az egyháztagok egyhangú 
szavazatával Karácsony Imre kőrös-révi misszionáriust, 
a földesi volt tanító fiát választották lelkipásztorává. — 
Komáromy Lajos Erzsébet-leányiskolái tanárt, budapesti 
ref. egyházunk buzgó tanácsosát, a közoktatásügyi minisz-
ter igazgató-tanári címmel tüntette ki. 

* L o n d o n i levé l . J anuár 20-áról keltezve, London-
ból dr. Duka Tivadar úrtól a következő levelet kap tuk : 

Azon kérelemmel bátorkodom alkalmatlankodni nagy-
tiszteletű Szerkesztő úrnak, hogy az alábbi levelemet 
becses lapjába felvenni kegyeskedjék. 

A levél eredetije, mult hó december 24-én kelt és 
szíves baráti kéz közbenjárása mellett az »Evangélikus 
Családi Lap« nagyt. Szerkesztőjének kezéhez lett jut tatva. 
Azon értesítést nyertem viszonzásul, hogy levelem az »Ev. 
Családi Lap* e hó 15-iki számában lát napvilágot és 
hogy nagyon jó lesz a felvilágosító igaz szó. 



A szám megjelent, de levelemet benne nem találom. 
Okát nem keresem. 

De mivel a magyar protestantizmus is van itt érde-
kelve, reménylem, hogy az »Egyházi és Iskolai Lap« 
helyet adand felvilágosítást célzó rövid levelemnek. 

Kiváló tisztelettel maradok Dúka Tivadar. 
* 

London, dec. 24-én 1899. 
Az » E v a n g é l i k u s C s a l á d i Lap< nagy tiszteletű 

Szerkesztőjéhez! 
Becses figyelme folytán rendesen jár hozzám az 

»Ev. családi lap«. Figyelemmel forgatom annak számait, 
kivált a délafrikai háború kezdete óta, melyet Trans-
vaal elnöke, Krüger kezdeményezett az angol hatalom 
ellen, megtámadván Natal tar tományát mult október 11-én. 
Rövid cikkeket olvasok az »Ev. családi lap« hasábjain, 
kissé ellenséges modorban fogalmazva.azon nemzet ellen, 
melynek a magyar protestantizmus nemcsak ezen szá-
zadban, de már a reformáció óta annyi rokonszenves 
tanúbizonyságát vette. Mi lelt volna például belőlünk, sza-
badságharcunk elnyomatása után, ha a száműzöttek istá-
poló kezekre nem találnak Angliában ? Úgy látszik hogy 
dr. Leyds, a Biüsselben székelő transvaali ügynök, mér-
ges értesítései, sőt koholmányai után indul az »Ev. csa-
ládi lap« is, mert véleménye nem alapul beható tanulmá-
nyozáson, a mi jegyzeteiből eléggé kitűnik és csakis az 
angol nemzetet érdemetlenűl gyalázni segíti az evangéli-
kusok előtt, a mi különben nem lehet óhajtása. 

Folyamatos történeti adatokat felhozni itt nem lehet, 
annyi azonban köztudomású, hogy : 

a transvaali állam Anglia közbenjárásával létesült; 
Krüger elnök évek óta alattomosan készülődött a 

háborúra, s igyekezett az angol fenhatóságot lerázni; 
hogy a boer oligarchia az egyenlőséget a fehér 

emberektől, különösen az utóbbi években megtagadta és 
a politikai jogokat kizárólag magának tartogatta ; 

hogy a közterhet csak egy ötödrészében viselte a 
boer, a többit, négy ötödrészt, a szavazattal nem bíró 
uitlanderekre ró t t a ; 

hogy innen keletkezett és folyton folyt a súrlódás 
a boer és a többi fehér nép között ; 

hogy a midőn a háborút már megkezdette Krüger 
október 11-én, már nekie hetvenötezer elszánt harcos 
állott rendelkezésére, míg az összes angol haderő száma 
Dél-Afrikában akkor csak tizenötezer ember lehetett. 

Nincs tehát oka, >magát szégyellenie< a mint az 
Ev. családi lap december 15-iki száma mondja azért, 
hogy meglévén támadva, elegendő hadsereget küld az 
angol birodalma védelmére, mely különben ez esetben 
hétezer tengeri mért föld távolságra van Londontól. 

Az igazság és az »Ev. Családi Lap« érdekében 
kérem a t. szerkesztő urat ezen levelem közlésére. 

Alázatos szolgája 
Duka Tivadar. 

* N é m e t a l f ö l d f e l e k e z e t i v i s z o n y a i . A németalföldi 
ref. egyház, mely 1852 ben újjá szervezkedett és Hollandia 
legnagyobb keresztyén egyháza, jelenleg 2.200.000 hívőt, 
1605 lelkészi állást és 1347 templomot számlál. Az u. n. 
szabad r i f . egyházban van 370 ezer lélek, 486 lelkészi 
állás és 685 templom. Az 1614-iki évben alakult, régebbi 
luih.egyháznak van 66 ezer lelke és 60 papja. Az 1791 ik 
évre visszamenő fiatalabb luth. egyháznak van 22 ezer 
lelke és 11 papja. A pápás egyháznak van 1 érseksége, 
3 püspöksége, 1056 lelkészi állása, 2500 papja s 92 ezer 
lelke A jansenista ókath. hívőket, kik 7 ezeren vannak, 

27 lelkész gondozza. Ezeken felül van 14 ezer remonstráns, 
10 ezer wallóni és 53 ezer baptista és mennonista 
lélek. (Sz. M) 

* Az o r o s z h i v a t a l o s e g y h á z é s a p r o t . f e l eke -
z e t e k , Az orosz hivatalos egyház még ma is igyekszik 
elfojtani minden szabadabb, protestáns irányú vallásos 
mozgalmat. A mindennek dacára is szaporodó vallásos 
szekták e miatt folytonosan szenvedni kénytelenek a hi-
vatalos egyház és az az által inspirált politikai hatósá-
gok üldözését. Különösen nagy ellensége a szektáknak 
Pol-edonostseff, a szent synodus procuratora, a ki a mult 
év végén egy hivatalos i ratában is a legveszedelmesebb 
vádakat emelte ellenök és sürgősen kiirtandóknak Ítélte 
őket. Véleménye szerint a legtöbb szekta olyan elveket 
hirdet, hogy ha azok következetes alkalmazást nyerné-
nek : anarkhiára, szocializmusra és atheizmusra vezet-
nének. Különösen veszedelmeseknek ítéli e tekintetben a 
stundistákat. Az utóbbi években — úgymond — a stun-
distak egészen forradalmi elveket hirdetnek. Vezetőik 
atheizmust prédikálnak s e munkájokban még inkább 
támogatják őket a Németországból becsempészett bro-
súrák, könyvek és lapok, mivel ezek teljes nihilizmust 
hirdetnek. Pobedonostseff szerint a molokanok és ducho-
borzik az orosz birodalom mai berendezésével homlok-
egyenest ellenkező elveket hirdetnek, a melyek, ha meg-
valósulhatnának, Oroszországot egy szocial-demokrata 
ál lammá változtathatnák át. Valóban veszedelmesek voi-
nának e szekták, ha a reájok szórt vádak csakugyan 
igazak lennének. E vádak azonban teljesen légből kapot-
tak, s csupán azt a fanatikus elfogultságot és rosz indu-
latot illusztrálják, a mely az orosz egyház hivatalos kö-
reit eltölti. Azok a Németországból becsempészett könyvek 
és lapok a hamburgi baptista egyesület kiadvanyai és 
nem hirdetnek azok sem szocializmust, sem nihilizmust. 
Ilyen dolgokat azokban csak az találhat, a ki sohasem 
látta őket s a kinek lelkét a vak vallási fanatizmus 
tölti el. 

* A h o l t k é z u r a l m a F r a n c i a o r s z á g b a n is az 
ultramontánizmus diadalát jelzi az egész vonalon. így a 
»Kirchl. Corresp.« közlései szerint a francia kongregációk 
fekvő-vagyona 23 ; 823 hektárt tesz és 420.934,978 fran-
kot képvisel. Az el nem ismert vallásos társulatok (p. o. 
a jezsuiták és a rokon kongregációk) fekvősége 160.492,692 
frankot és épületeik 121,111,300 frankot képviselnek. Ma 
napság pláne ingatlanokban 2 milliardra, ingókban pedig 
8 milliardra rúg a kongregációk vagyona. Aztán mondja 
valaki, hogy Róma a szegénységet prédikálja, s hogy egy-
háza »nem e világból való«. 

L a p u n k 1888-d ik i é v f o l y a m á n a k teljes és ép 
példányát keresi szerkesztőségünk. A ki hajlandó azt 
eladni, tudassa árát a szerkesztőségge1. 

GYÁSZ ROVAT. 
f R i m l e r K á r o l y a nagyváradi evang egyház 

nyugalomba vonult lelkipásztora, életének 76-ik évében 
f. hó 13-án elhunyt. Nyugodjék békével. 



Szerkesztői üzenetek. 
A n o n y m u s . Megkaptuk; de mostani számunkra már 

későn érkézvén, csak a jövő számban hozhatjuk. Fogadja 
a családi örömhöz legőszintébb jókivánatainkat. 

M. F. N a g y - V á t y . Megkaptuk. Köszönjük. Csak a 
jövő számban hozhatjuk. 

H. I. Kassa . Privát levélben válaszolunk. Szives 
támogatását továbbra is kérjük. 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti theológiai konviktus megerősí-

t é s é r e f. évi január ' 16-ikától január 21-ig alólirotthoz 
a következő adományok és ajánlatok érkeztek: 1. Alapít-
vány nem érkezett. 2. Örökös évjáradékul beküldött a 
Paksi egyház, Szabó Károly lelkész útján 4 koronát ; 
Szegzárdi egyház, Borzsák Endre lelkész útján örökös 
járadékul 6 koronát ; Drávapalkonyai egyház, Szabó Jó-
zsef lelkész útján öt évre szóló járadékul 4 koronát ; 
Laczliázi egyház Vass Kálmán lelkész útján tiz évre szóló 
járadékul fölajánlott évenként 60 koronát, mely mindig 
szeptemberben esedékes. — 3. Adományul küldött Gelléri 
Szabó János Budapest 50 koronát ; Decsy Károly ve-
lencei lelkész gyűjtése 11 kor. 50 fillér; Szabó Károly 
paksi lelkész gyűjtése 6 kor. 20 fillér (a 4 kor. évjára-
dék az évjáradékok közt van kimutatva); dr. Kiss Károly 
ügyvéd Budapest 10 koronát; dr. Kecskemétiig István 
theol tanár Kolozsvár 20 koronát; Szentmártonkátai egyház 
adománya, Patonay Dezső lelkész útján 10 korona; Fülöp-
szállási egyház megajánlott 300 koronát, a mit tiz év 
alatt fog befizetni s az első részlet fejében 30 koronát 
és még 5 korona gyűjtést tényleg be is küldött , Cseh 
Ervin alsó-baranya-hácsi egyházmegyei gondnok, horvát 
miniszter az 1900. évre beküldött 200 koronát ; Kóhai 
Lajos könyvkereskedő Budapest 10 koronát ; Pacséri egy-
ház adománya 4 korona; G-yurókuldói, egyház, V. Balogh 
Lajos lelkész útján megajánlott 16 koronát ; Bogyiszlói 
egyház, Tamás Sándor gondnok útján küldött 7 korona 
60 fillért. — E 7-ik kimutatásban van 74 korona évjá-
radélc és 638 lturona 30 fillér adomány. Fogadják az 
áldozatkész adakozók az intézet elöljáróságának és jóté-
teményes ifjúságának szives köszönetét. A szükséglet 
ötvenezer korona, a minek egyharmada, Isten jóvoltából, 
immár együtt van s ha mindenki megteszi a kötelességét, 
az egész összeg is összegyűlhet. Budapest, 1900. január 
21-én Szöts Farkas, a theol, akadémia igazgatója. 

Az orsz. prot. árvaházra adakoztak : Az ugrai 
konfirmáltak Nagy Imre ref. lelkész által 96 kr. (Ehhez 
j á ru l t ak : Vass Sándor 1 kr., Sallai Mihály 3 kr., Bertalan 
Gáspár 2 kr., Biró Albert 2 kr.. Szabó Ágnes 5 kr., 
Makai Piroska 5 kr., Bagdi Ágnes 1 kr., Oláh Margit 3 kr., 
Kállai Lujza 10., Tóth Mihály 5 kr., Kulcsár Terézia 2 kr., 
Kis Lajos 5 kr., Kis Lujza 5 kr., Réti Ágnes 5 kr., Gulyás 
Lujza 5 kr., Tar Sándor 2 kr., Hódos Julianna 5 kr., 
Kovács Róza 10 kr., B. Tornyi Lujza 3 kr., Tornyi 
János 3 kr., Gs. Nagy Margit 3 kr., T. Kis Terézia 3 kr., 
Bertalan Lajos 5 kr., Szabó Ilona 1 kr., Tóth Lajos 2 kr.); 
a ceglédi konfirmándusok, Takács József ref. lelkész által 
10 frt; a kecskeméti konfirmáltak Mészáros János ref. 
lelkész által 4 frt (ehhez járultak : Bátky Zoltán 10 kr., 
Faragó László 20 kr., Héjjas Sándor 50 kr., Rfv. Kiss 
Mihály 30 kr., Kocsis Pál 20 kr.. Kovács Gyula 50 kr., 
Krisch Vilmos 10 kr., Kulifai Elek 10 kr., Pásthy János 30 kr., 

Simon Zsigmond 10 kr., Soós Kálmán 12 kr., Szigethy 
Lehel 20., Torrnássy Dezső 2 kr., Sztk. Tóth Kálmán 10 kr., 
Sztk. Tóth Vince 10 kr., Kincses Imre 50 kr., Deák 
Lajos 10 kr., Kiss Endre 50.); a pthrügyi konfirmáltak, 
Zitás Bertalan ref. lelkész által 1 frt 50 kr.; a marócsai 
és kákicsi konfirmáltak Kiss József ref. lelkész által 
1 frt 30 kr.; a szolnoki konfirmándusok Csekey István 
ref. lelkész által 9 frt 15 kr. (ehhez já ru l tak : Bagossi 
Károly 50 kr., Bischoff Rezső 50 kr., Kovách László 50 kr., 
Ibrányi Mihály 50., Krausz Richárd 50 kr., Szatmáry 
Ferenc 50 kr., Ludányi Miklós 1 frt ; Jánosy Ferenc 2 frt, 
Bokross József 20 kr., Fráter Lajos 10 kr., Tresser 
Róza 50 kr., Gyökös Ilona 10 kr., Mucza Ilona 10 kr., 
Mucza Karolin 10 kr., Törcsök Erzsébet 30 kr., Fábián 
Piros 50 kr., Győri Mári 10 kr., Forgó Krisztin 15 kr., 
Ujváry Erzsébet 20 kr., Schesták Ottilia 30 kr., Nagy 
Ida 50 kr.); az iványi-i konfirmáltak Kimiti László ref. 
lelkész által, 1 frt 20 kr. (ehhez já ru l tak: Hegedűs 
Zsófi 20 kr., Gsipán Zsófi 20 kr., Kovács Zsófi 10 kr., 
Nagy Mari 10 kr., Kovács Lajos 10 kr., Nagy Zsófi 10 kr., 
Nagy Júlia 10 kr., Nagy Gyula 10 kr., Szalai József 10 kr., 
Kurucz József 10 kr.); Órás Kálmán ondi ref. lelkész 30 kr.; 
a hidvégi konfirmándusok, Szűcs László ref. lelkész által 
2 frt 70 kr; a vaiszló konfirmáltak Bátory István ref. 
lelkész által 4 frt 20 kr. (ehhez járultak: Br. Simon 
János 1 frt, Benke József 50 kr., Kánt. Simon Lajos 50 kr., 
Pallag János 30 kr., Váczy Lajos 30 kr., Varga Dezső 20 kr.. 
Szilágyi Pál 20 kr., Simon Károly 10 kr., Kapinya 
Mári 50 kr., Varga Mári 30 kr., Kapinya Sári 20 kr., 
Simon Zsuzsa 10 kr.); a körmendi konfirmáltak. Fülöp 
József ref. lelkész által 3 frt 05 kr. (ehhez járul tak: 
Orbán Teréz 50 kr., Bartik Zsófi 30 kr., Pongrácz 
Teréz 20 kr., Bartik Erzsébet 20 kr., Hajas Zsuzsa 20 kr., 
Boda Mária 20 kr., Varga Vilma 20 kr., Nemes Teréz 20 kr., 
Varga Károiy 20 kr., Kovács Géza 20kr . ,Török György 20kr . , 
Szászi Lajos 20 kr., Szentes Emilia 15 kr., Francsics 
Teréz 10 kr.); a bokodi konfirmáltak. Barsi Sándor ref. 
lelkész által 1 frt 60 kr.; a vértesaljai egyházmegye, 
Koncz Imre ref. esperes által 40 frt 27 kr. (ehhez járul-
tak : Aba 1 frt, Acsa 50 kr.. Baracska 5 frt 35 kr., 
Ercsi 50 kr., Bia 1 frt, Bicske 11 frt 42 kr., Bogárd 1 frt, 
Budmér 1 frt, Doboz 50 kr., Etyek 50 kr., Felcsuth 50 kr., 
Gárdon 1 frt, Gyúró 50 kr., Iváncsa 50 kr., Lovas-
berény 1 frt, Szent-Péter 1 frt, Nyék 1 frt, Mány 1 frt , 
Pákozd 1 frt, Pátka 50 k r , Páty 1 frt, Sukoró 50 kr., 
Seregélyes 1 frt, Tabajd 3 frt, Tinnye 50 kr., Uny 50 kr., 
Tök 50 kr., Zámoly 1 frt, Vaál 50 kr., Velence 50 kr., 
Vereb 50 kr.); a pápa-kovácsi-i konfirmándusok Balla 
Dezső kupi ref. lelkész által 30 kr; a belényesi konfir-
mándusok Sipos Imre ref. lelkész által 1 frt 44 kr] 
(ehhez járultak : Vargha Ida 50 kr., Bátori Olga 20 kr. , 
Mondovics Juliska 20 kr., Égető Irén 10 kr., Ardellán 
Juliska 5 kr., Mikló Mári 10 kr., Petruska Mihály 10 kr., 
Kacsa János 5 kr., Bokor Miklós 10 kr., Zsuzsa Mihály 2 kr., 
Ajtai László 2 kr.), a gerjeni ref. Egyház, Széky Géza 
lelkész által 1 frt 20 kr.; a siklósi konfirmándusok, 
Zeke Lajos ref. lelkész által 1 frt: Remete László sá r -
vári Lakos 50 kr.] a dunamelléki ref. egyházkerület, 
Petri Elek pénztáros állal 108 frt36kr.; mező-sztgyörgyi 
egyház újévi perselye, Ladi Ferenc ref. lelkész által 1 frt 
20 kr; az ordasi egyház óévi perselye, Kudar Kálmán 
ref. lelkész által 1 frt 20 kr.] Tóth Sándor gombai lakos, 
Benedek Antal ref. lelkész által 5 frt. Összesen 200 frt 43 kr. 

Felelős szerkesztő : Szöts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Evangéliumi református közszellem. 
Panaszt olvasunk a debreceni egyházi élet 

ellen az egyházi sajtóban. Debrecen egyik neveltje 
és Debrecen egyik papnevelő tanára nincsenek 
megelégedve a kálvinista Rómával. Felpanaszol-
ják, hogy a nagy többségben levő kálvinisták 
kitérés, gyermekek eligérése stb. által évről-
évre fogynak ; hogy a református püspököt ki-
buktat ták a városi képviseletből, de a római k. 
címzetes püspököt bejuttat ták ; hogy a kálvinista 
templomok üresek, de a pápistákéba még a 
kálvinisták is csak úgy özönlenek ; hogy immár 
a baptisták is befészkelték magukat és erősen 
hódítanak a kálvinisták soraiból stb. stb. 

A debreceni kálvinisták eme romlásáér t 
Márk Ferenc a »Iíer. Evangyélista« c. lapban 
egyenesen a debreceni papokat teszi felelőssé, 
a kik ritkán prédikálnak, de annál többet poli-
tizálnak, egészen az adminisztrációba merülnek, 
kura pasztorálist nem gyakorolnak, a belmisszió-
tól és evangélizációtól annyira irtóznak, hogy a 
MPIT. mult évi nagygyűlése alkalmából terve-
zett belmissziói értekezletet egyenesen megaka-
dályozták. Eröss Lajos debreceni theologiai tanár 
pedig, habár a debreceni lelkészeket némileg 
mentegeti, de a baj meglétét a kitérések elvi-
tathatlan tényével bebizonyítva látja és a baj 
okául a »református közszellem a gyengülését 
tünteti föl. Ezekkel szemben tollat ragad a deb-
receni református egyház papsága is és egy tes-
tületi rövid nyilatkozatban azt állítja, hogy nincs 
baj, mindössze ís néhány lélekkel több a kitér-
tek, mint az áttértek száma — az utóbbi években. 

Ebbe a látszólag helyi érdekű vitába Lapunk 
teljességgel nem szólt volna bele, ha a vitatott 
kérdés s a megállapított diagnózis valóban csak 
helyi érdekű volna. Ámde a dolog távolról sem 
oly csekély jelentőségű. Először azérl, mert Deb-
recen kálvinista egyháza századokon át első 
gyülekezete, szemefénye volt a magyar reformá-

tusságnak ; a mi ott történt, az az egész or-
szág reformátusságát é rdeke l te ; öröme örömünk, 
dicsősége dicsőségünk, fájdalma mindnyájunk fáj-
dalma volt mindenha. Másodszor azért, mert a 
fölfedett baj országos baj, s a konstatált egyházi 
romlás, (mert mi bebizonyított ténynek tekint 
jük a kálvinisták romlását Debrecenben), fájda-
lom, nem egyedül álló, nem is csak szórványos, 
hanem úgyszólván egyetemes baja a magyar 
reformátusságnak. 

Igen, a baj egyetemes jellegű. Az, hogy 
híveink nem elég szorgalmasan járnak templomba, 
s tegyük hozzá, hogy nem élnek keresztyén ke-
gyes életet : fájdalom, nemcsak a debreceni kál-
vinistáknál jelentkező baj, hanem országszerte 
sajnosan tapasztalt tény. Az, hogy az egyház 
inkább csak jogi, gazdasági és közigazgatási 
életet ól, de az evangéliumi hit és a tiszta er-
kölcs érdekeivel oly keveset törődik, hogy pietis-
tának csúfolja azt a komolyabb keresztyént, a ki 
az evangélium szerint hisz, él ós cselekszik ; 
hogy kineveti azt, a ki otthon bibliát olvas, 
zsoltárt énekel, étkezését asztali áldással kezdi 
ós végzi, hite erősbítésére evangéliumi lapokat 
olvas s munkájával ós pénzével keresztyén sze-
re te tmunkáka t támogat : ez a jelenség, sajnos, 
szintén nem csupán a debreceni kálvinizmus 
helyi baja, hanem oly elszomorító jelenség, me-
lyet Budapest, Kolozsvár, II.-M.-Vásárhely fényes 
városi gyülekezeteiben ép ugy tapasztalhatunk, 
mint akár a kis Kákics, Jedd vagy nem tudom 
melyik kis falusi egyházunkban. És ugyan ki 
mondhat ja csak a debreceni lelkészek helyi hi-
bájának azt, hogy ritkán prédikálnak, sokat poli-
tizálnak, egészen az adminisztrációba merülnek, 
kura pasztoralist nem gyakorolnak ós az inten-
zivebb egyházi tevékenységtől idegenkednek? 
Hiszen épen az a baj, hogy a több lelkószű, 
nagy népességű gyülekezetekben az a szokás, 
az a rendszer, hogy a lelkész első sorban ad-
minisztráljon, a templomi szolgálatot pap társai-
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val, káplánjaival, (esetleg a theologus diákokkal) 
felváltva végezze, a vasárnap délutáni szolgála-
tokat meg egyenesen ezekkel a kezdőkkel lát-
tassa el ; a kis gyülekezet papjai pedig követik 
a nagy papok példáját. Hiszen országos bajunk, 
lelkószkedósi rendszerünknek sarkalatos hibája, 
hogy kura pasztorálist csak elvétve gyakorlunk 
(tisztelet a kevés kivételeknek), a belső misszió 
ós az evangélizáció szokatlan munkájától meg 
(ismét tisztelet azoknak, a kikre ez nem tartozik) 
csaknem egyetemlegesen fázunk. Az épen a baj, 
hogy nemcsak Debrecenben, a hol meg se akar-
ják próbálni, hanem Pozsonyban is, Kolozsvártt 
is, Sárospatakon is, a hol már megindultak a 
keresztyén hiterősbítés munkájában, vagy nem 
imerik, vagy nem is akarják az evangéliumi 
imádság ós a krisztusi ige valódi fegyvereit fel-
venni, hanem színtelen egyletekben, evangéliumi 
só nélküli felolvasásokkal próbálgatják az ép oly 
bizonytalan, mint sikertelen lépéseket. Az a baj, 
hogy úgy a régi, mint az ujabbkeletű intézmé-
nyeinkben és munkásságunkból épen az hiány-
zik, a mi fő : az egy szükséges dolog, az Úrnak 
amaz ujjászülö és megszentelő lelke, az evangéliumi 
református közszellem. 

A református közszellem alapja és éltető 
lelke Jézus ós az ő evangéliuma, mert a refor-
mációban az eltemetett evangélium ós az elha-
nyagolt Jézus kultusza támadt új életre. Általá-
ban véve pedig erőtel jes keresztyén közszellem 
csak ott és akkor fejlődik ki, a hol ós a mikor 
Jézus ós az ő evangéliuma eleven erőkónt él, 
hat ós működik a benne hivők lelkében, elannyira, 
hogy ez az isteni erő halja át nemcsak az egye-
sek lelkületét, hanem a közlélekben is ez ural-
kodik. Más szóval ott ós akkor óp ós hatásos 
a keresztyén közszellem, a hol ós a mikor a 
közélet alapintézményeiben, tehát a 'családban, 
az iskolában, a templomban, a sajtóban ós a 
társadalomban is az evangélium a vezető ós a 
kormányzó erő. Sajnos, hogy ma e tekintetben 
nem csupán Debrecen, de egész hazánk egyhá-
zaiban a keresztyén közszellem hanyatlását ta-
pasztaljuk. 

Az evangélium kultusza meghanyatlott a 
családban. Az a régi jó protestáns szokás, hogy 
a családban bibliát olvastak, zsoltárt énekeltek, 
közösen imádkoztak, szóval házi áhítatot tartot-
tak, most már még a nép alsóbb rétegében is csak 
itt-ott ismeretes. Művelt ós előkelő hiveink család-
jában ma már csak elvétve hangzik föl az Isten-
igéje, az Istent dicsőítő ének és az imádság, sőt 
még a templomba járó műveltjeink sem igen 
ismerik a bibliát és nem igen énekelnek a tem-
plomban. Már pedig biblia nélkül, vallásos ének 

nélkül, imádság nélkül támadhat-e, fennállhat-e 
erőteljes református közszellem? 

A református közszellem ápolása, köztudo-
mású, hogy mennyire meglazult az iskolában. Az 
egyházi népiskolában, a vallástanítás mellett, 
itt-ott még csak van valamelyes református jel-
legű nevelés i s ; de a középiskolák ifjúsága már 
csak így-úgy tanulja a vallás tételeit, de az evan-
géliumi keresztyén nevelés áldásaiban nem ré-
szesül. Az állami középiskolákban római kath. 
szellem uralkodik, a református iskolákban meg 
igen gyakran racionálista, pantheista és mate-
rialista kételyektől megmérgezett , ál-protestanfiz-
mussal mételyezik meg a szegény ifjúság tapasz-
talatlan lelkét. Ezért és a család, meg a sajtó 
vallástalansága miatt az ifjúság nagy része hitet-
lenül vagy hitehagyottan lép a főiskolákba, a 
hol meg a külföldi protestánsoknál oly áldásos-
nak bizonyult ^evangéliumi ifjúsági egyesüleU-ek 
hiterősítő ós erkölcsnemesítő intézményét nálunk 
vagy nem is ismerheti meg, vagy nem is 
akar ja megismerni a hitében már megviselt 
egyetemi és akadémiai ifjúság. Már most kérdem, 
lehet-e, szabad-e követelni a református köz-
szellem kultiválását az olyan ifjúságtól, melyet 
a család és az iskola keresztyén hiterő nélkül 
bocsátott szárnyra és az egyház társadalmi és 
egyesületi tevékenysége hit- és erkölcsi védelem-
ben ós erősítésben nem részesí t? Nagy balga-
ság azt hinni, hogy az if júság lelkében az evan-
géliumi hitet nem kell rendszeresen ápolni és 
nemesíteni, mintha az úgy magától és szabadon 
ós egészségesen kifejlődnék. 

Magában a templomban sem elóg gondos 
nálunk a református keresztyén közszellem ápo-
lása. Kultuszunk ellen az evangéliumi bensőség, a 
jó izlés és az Istenigéjónek »tiszta« hirdetése szem-
pontjából alapos kifogásokat lehet emelni. T e m -
plomi éneklésünk ízléstelensége csaknem köz-
mondásos. A prédikálásban vagy két emberöltő 
óta az erős hit és tiszta kegyesség sajnosan 
meggyengült s ez életadó lélek helyett a szó-
nokias előadás és a művészinek keresztelt de-
clamatorius formalismus az uralkodó, mi mellett 
az Istenigéjének »tiszta és elegyítetlen« hirde-
tése másodrendűvé törpült. Minél formásabb 
szerkezet, minél poetikusabb kidolgozás, minél 
szónokiasabb e lőadás : ez az a pródikálási ideál, 
a mely után a legtöbben futottunk. S eme for-
malizmus kultuszában lassanként elvesztettük 
a lényeget : az Istenigéjének erejét, az evangé-
liumot, a Jézus Krisztust, a keresztyén szelle-
met. A deklamáló prédikálás lassanként csaknem 
teljesen kiszoríottta templomainkból az építő 
igehirdetést, hát térbe tolta az építésben ós köz-
vetlenségben hatásos bibliamagyarázatot ós csak-



nem egészen feledésbe ju t ta t ta a hi tmagyarázásra, 
a hitvédésre, a hi terősí tésre és a református 
jelleg kidomborí tására kiválóan alkalmas káté-
magyarázatot. Már most kérdem, hogy ha a pró-
dikálásból kiszorul az evangéliumi erő és kegyes-
ség, ha a bibliamagyarázatot és a kátémagyará-
zatot elhanyagoljuk vagy épen egészen elhagyjuk 
s ha az éneklésre nem fordítunk kellő gondo t : 
ugyan minő építő és vonzó ereje marad a tem-
plomnak, mi ápolja és mi erősíti a református 
közszellemet a t emplomban? 

A család, az iskola és a templom ez elvi-
lágiasodása lassanként maga után vonta az 
egyházi élet elvilágiasodását, vagyis a református 
keresztyén szellemnek aggasztó meghanyat lását 
az egyházi szervekben és szervezetekben is. Ila 
az egyházban nem a kegyes keresztyén hit és 
a tiszta erkölcs a fődolog, akkor egészen ter-
mészetes, hogy eme szent erők és célok helyett 
az emberi érdekek, célok és gyarlóságok jutnak 
benne ura lomra. A hitetlen egyházat a hitetlen-
ség kormányozza és dominálja. Betör belé a 
politika romboló szelleme, előtérbe lépnek a 
nemzetiségi és pár tos érdekek, s egyszer csak 
azon veszi észre az elfogulatlan figyelő, hogy 
az Ür országában, mely nem e világból való, 
nem az Úr lelke ós hatalma, hanem a világ 
fiainak bölcsesége ós hatalma dominál. Már pe-
dig az elvilágiasult egyháznál nincs nagyobb átka 
és mérge az igazi református keresztyén közszellem-
nek. Itt a dolgok és célok mértékévé Jézus és 
az ő evangéliuma helyett a világi ós földi tekin-
tetek tétetnek, s előáll az a fonák helyzet, hogy 
az egyházat azok kormányozzák, a kik Jézusban 
ós az ő evangéliumában nem hisznek, bibliát 
nem olvasnak, templomba nem járnak, a kik 
pedig Jézus és az ő tanítása szerint hisznek, 
élnek imádkoznak ; a kik élő hitet sürgetnek ós 
a keresztyén élet evangéliumi megnemesítésóre 
törekesznek: azok mint kegyeskedő j pietisták, 
mint túlzó rajongók megbélyegeztetnek. 

íme ide sülyedhet, ennyire degenerálódha-
tik a református közszellem, ha elveszti egyetlen 
ós igazi éltető, nemesítő ós fejlesztő e re jé t : a 
Jézus Krisztust ós az ő evangéliumát. 

A református közszellem meghanyatlásának 
aggasztó jelei mutatkoznak nálunk is. A Debre-
cen ellen fölhangzó panaszszó is ezt hangoztatja, 
de hasonló okokon akármelyik gyülekezetünk ós 
akár egész közegyházunk itólet elé, az Úr Ítélete 
elé állítható. Ámde legyünk mérsékeltek és mél-
tányosak. Ne Ítélkezzünk, ne rekr iminál junk. 
Inkább ismerjük be, hogy sokat mulasztottunk, 
hibáztunk ós tévedtünk intra et extra muros. 
A beismerés már fél megjavulás. Ha megálla-
pítottuk a bajt, ne a sebek hosszas föltárásával 

és ne a hibásak meghurcolásával ós megleckéz-
tetésóvel vesztegessük drága időnket. Mert ha 
tény, hogy baj van, a mint hogy elvitázhatlan 
tény, hogy van, de az is tény, évezredes, száz-
szorosan kitapasztalt tény, hogy van orvos és 
orvosszer is. 

A hitbeli. az erkölcsi, az egyházi bajoknak 
egyetlen, de biztos orvosa az Űr Jézus Krisztus és 
egyetlen biztos gyógyszere az ö isteni evangéliuma. 
Fordul junk csak Ő hozzá teljes bizalommal, a 
gyógyulás egészen bizonyos. Állítsuk csak vissza 
az () ura lmát az egyházi élet minden szervében 
s akkor biztosan meggyógyulunk. Közel két ezer 
év óta az emberi léleknek, a családnak, az isko-
lának, a templomnak ós az egyháznak minden 
lelki baját () gyógyította meg. A mostani bajok-
nak is 0 lesz a valódi orvosa, csak lépjünk vele 
élő hitbeli közösségbe, hogy ujjászülő s meg-
megszentelő lelkét belénk lehellhesse, belénk 
olthassa. Ezért csak legyünk hívek sokszor han-
goztatott jelszavunkhoz : evangélizáljuk a csalá-
dot, az iskolát, a templomot, az egyházat s akkor 
a meglankadt református közszellem is diadal-
masan megujul a Jézus Krisztus örökifjú isteni 
erőiből. Másként soha, de soha! 

Sz. F. 

I S K O L A Ü G Y . 
Erkölcsi akaratképzés. 

Az ember ismerő, érző és akaró lény. Tapasztalat 
útján ismereteket szerez; az ismeretek hatást gyakorolnak 
az érzelmek ébredésére és erősödésére, s ezek mint indító 
okok hozzák működésbe az akaratot , a mely cselekvés-
ben nyilvánul. Az emberi lélek három alaptehetsége tehát 
összeköttétésben áll egymással. Ha az ismereteket a meg-
tisztított érzelem szűrőjén veszszük fel lelkünkbe, termé-
szetes, hogy az akarat nyilatkozata is annál tisztább, an-
nál jobb lesz. Ha pedig lelkünket olyan ismeretekkel tölt-
jük meg, a melyek csak testi vágyak s érzelmek támasz-
tására a lkalmasak: úgy cselekedeteink sem lehetnek mások, 
mint az önzés és irigység által sugallt rosz cselekedetek. 

Hogy napjainkban az akaratnak az utóbb említett 
módon nyilvánulása az általános, azt mindenki tudja, a 
ki akár az egyesek, akár a társadalom életét csak vala-
mennyire is megfigyeli és ismeri. Az önzés mindenkor 
nagy szerepet játszott az emberek életében ; de annyira, 
mint ma, talán sohasem uralkodott. A legtöbb ember 
csak anyagi haszonért akar dolgozni; az akaratot csak 
a pénz tudja mozgásba hozni. 

S miért van ez így? Azért, mert nevelésünkből 
hiányzik az, a mi pedig a legfőbb, az erkölcsi akarat-
képzés. Gyermekeink lelkét olyan ismeretekkel és érzel-
mekkel kellene megtöltenünk, a melyek a jót kedvessé s 
legfőbb becsüvé tennék rájok nézve, hogy annak értékét 
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korán felismerve, soha ne akarnának olyat, ami egyéni 
életükre káros, a társadalomra nézve pedig veszedelmes 
lehet. De hát az iskolákban keveset, vagy épen semmit 
sem törődnek az akarat fejlesztésével és erkölcsileg jó 
irányba terelésével. 

Az akarat gyengesége, az erkölcsi önuralom hiá-
nya jellemzik a mai kort általában. A fölismert és meg-
kezdett jó útról sokakat eltántorít egy csábító szó, az 
anyagi haszon és más önzü érdek és csak igen ritkák az 
igazi, kiforrt nagy jellemek, a kik erős, edzett akarattal 
küzdenek a fölismert jó diadaláért. És ez természetes is. 
Akinek nincs a jóban erős akarata, a ki a szépet és 
igazat nem magáért a szépért és igazért a k a r j a ; az, mint 
gyenge nádszál, hajlik hol ide, hol oda; attól a jóért, 
igazért való hü és önzetlen küzdelmet hasztalan várjuk. 
Az ilyenek erkölcsi ellenállása az első csábításnál meg-
törik ; mert nincs leikökben szilárd alap, a melyen meg-
állhatnának. 

Ma oly kevés az igazi nagy jellem s a tudomá-
nyosság és műveltség haladásával épen nem fejlődnek 
arányban az igazi nagy emberek, a kik példányképekül 
szolgálhatnának. Ennek legfőbb oka az, hogy a tudo-
mánynak, az ismereteknek rohamos fejlődésével nem igye-
keztünk öszhangba hozni a lélek érző és akaró tehetsé-
gét. Az ismereteknek roppant halmazát akarjuk felölel-
tetni gyermekeinkkel; az értelmet túlterheljük, az ismerő 
tehetséget tulostúl fejleszteni akarjuk, de elfeledjük, hogy 
a gyermek, a fejlődő ember érző és akaró lény is, és 
hogy a jellem kialakulásához nemcsak ismeretek kellenek, 
hanem a sziv érzelmeinek nemes irányban való fejlesz-
tése és az akaratnak a nemes érzelmek által elhatároz-
tatása is. 

Ez az oka korunk jellemgyengeségének, erkölcsi 
akarat-hiányának. S ezen a téren sok mulasztás terheli 
mind a családi, mint az iskolai képzést. Ma a szülők 
legnagyobb része megelégszik azzal,] ha gyermekeik el-
sajátítják az intelligencia látszatához szükséges ismerete-
ket, a társaságban való forgolódás ru t in já t ; — az iskola 
megelégszik azzal, hogy növendékeivel közölje az általá-
nos műveltségre vagy a megélhetésre tartozó ismereteket; 
— de mindkettőnél hiányzik a tanítás mellől s a taní-
tásból az érzelmi és akarati nevelés. Némely tantárgyak 
szólnak ugyan az érzelmekhez s impulzusokat adnak 
az akaratnak is, pl. az irodalom és a 'történelem ismer-
tetése ; de a tanítás egésze nem az érzelmi és akarati 
alapokon nyugszik, nem erre irányul, hanem általános 
jellegében csak érzelmi, az észhez, okossághoz szóló. 

Ily módon a mai nemzedék szerez ugyan tudományt 
és ismeretet, szerez rutint a társaságban való forgoló-
dáshoz ; de lelke kincsei nélkülözvén az igaz alapot, csak 
a levegőben lógnak s az egyéni s a társadalmi önző ér-
dekek különböző szelei által könnyen haj ta thatnak az 
erkölcsiséggel, az igazi jellemmel meg nem egyeztethető 
felhasználás mezejére. Önerejében elbizakodva s önző 
vágyait betölteni akarva, a mint vágyai hirtelen válta-
koznak, úgy változik akarata is, s midőn hajótörést szen-

ved s célját el nem ér i : akarata vagy egészen ellágyul 
és tehetetlen lesz, vagy még roszabb irányt vesz, s 
magának s övéinek átkává, kárhozatává válik. 

Hogy ezen a jellemgyenge és züllött viszonyokon 
változtathassunk, vissza kellene térnünk családi és iskolai 
nevelésünkben a régi, igazi alapokra, a melyeken állva 
a mult nagy alakjai állottak s lelkökben felépültek. Vissza 
a nemes érzületi neveléshez, az erkölcsi akarat fejlesztés-
hez. E célra felhasználható ugyan minden ága a tudo-
mánynak és ismeretnek, mert mindnyájában felmutatható 
a szép, az igaz, a jó, s ezeknek a lélekbe bevitele által 
nemesen irányítható az akara t is ; de mégis az érzelmi 
és akarati nevelés leghatalmasabb eszköze a vallás, s a 
vallások között a Krisztus tudománya. Ennek érzelem-
tisztító, akaratfejlesztő erőit kellene bevinni családi és 
iskolai nevelésünkbe egyaránt ; mert erkölcsi akarat , er-
kölcsi jellem vallásos alapok nélkül ki nem fejlődhetik 
sohasem. 

A független morál és a független akarat csődjét 
megmutatja korunk jellemgyengesége és a bűnöknek 
körülöttünk hullámzó tengere. Lássuk be azért, hogy té-
vesztő útra tértünk, s térjünk vissza arra, a melyen a mult 
nagy jellemei jártak és képződtek: a valláserkölcsi ala-
pokon nyugvó neveléshez. Vigyük be gyermekeink lelkébe 
Isten szeretetét, örök törvényeinek megbecsülését; az ön-
magában jót, szépet, igazat; a tökéletességre törekvés 
szent vágyát ; a meg nem rendülő hitet; az önmérséklést, 
lemondani tudást, az emberek megbecsülését, s a mikor 
ezekkel áthatottuk, megtermékenyítettük az érzelmeket, 
támaszszunk azokból erkölcsi akaratot, a mely szilárd, 
önzetlen s a mely nem határozódik el soha másra, csak 
az Isten törvényei szerint való akarásra . 

Az akaratnak ily valláserkölcsi alapokra fektetése 
s azokon való kifejlesztése szülheti ujjá társadalmi, poli-
tikai és egyházi életünket. Ne késsünk azért neki fogni 
a munkához ; de indítsuk sarlóinkat az aratásra, mert a 
gabona immár megérett és az aratni való bizony hogy sok. 

Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

Terjeszszünk e v a n g é l i u m i l a p o k a t ! * 
II. Tim. 2 :24—26 . 

A felolvasott igében az apostol tanításra buzdítja 
az Úr szolgáit. Nemcsak a papokat, kiknek az Isten tisz-
telete hivatalos foglalkozásuk, hanem minden keresztyént, 
a ki szívében igazán Urának vallja az Urat , legyen bár 
az illető gazdag vagy szegény, öreg vagy fiatal; kereskedő 
iparos, lelkész vagy jogász. Minden keresztyén hivatva 
van a keresztyéni tanításra, a mely alatt nem az isme-
reteknek iskolaszerű oktatását kell értenünk, hanem az 
ellenkező értelműek alázatos felvilágosítását, a végből, 
hogy megtérjenek. 

Az ilyen tanításnak sokféle eszközei és módjai van-

* Felolvastatott a Lorántffy- és az Ifj.-egyesület által rende-
zett vallásos estélyen, január1 10-én. 



nak. Eszközei: a lelkész prédikálása a szószéken, a val-
lástanár oktatása az iskolában, édes anyánk gyengéd intő 
szava, az atyai tanácsok, a jó barát figyelmeztetései; sőt 
még a kis gyermek ártatlan gagyogása is taníthat min-
ket. Más módja i : a természet csodálatosságának szemlé-
lése, a világ dolgainak tudós ismerete, sok derék ember 
példaadása. Legfenségesebb eszközei azonban a Biblia 
könyvei, az evangéliumi iratok és lapok. 

Az említettek mindegyikéről sokat lehetne beszélni; 
de én ez alkalommal csupán a legutóbb említettekre, az 
evangéliumi lapokra kívánom a figyelmet felhívni. 

Evangéliumi lapok alatt oly folyóiratokat értünk, 
melyeknek célja az evangélium igazságait terjeszteni és 
az életbe belevinni. 

Mindenekelőtt az a kérdés merül fel, hogy vájjon 
ily irányú lapoknak van-e létjogosultságuk ? S vájjon 
van-e szükség reá jok? 

E kérdésnél nagyon eltérők a vélemények. A hitet-
lenek ellenvetéseire nem is kívánok reflektálni; de sokan 
vannak még a magokat hívőknek állítók között is, a kik 
az evangéliumi igazságok terjesztésének ilyen módjával 
nincsenek kibékülve. 

Sokan ugy vannak az ev. igazságaival, mint sok 
gazdag a szegény emberrel. Szívesen látja a szegényt; 
de csak ha a templom aj ta ja előtt találkozik vele. Olt 
nyájasan visszaköszön nek i ; még szóba is áll vele; talán 
még kezet is szorít; de ha máshol találkozik vele — 
akkor meg sem akar ja ismerni. Sokan azt hiszik, hogy 
szeretik az Isten igéjét; pedig csak a templomban hallgat-
ják szívesen. Ott talán fel is enged szivük dermedtsége; 
ott talán megmozdul bennük a vágyakozás Isten u t á n ; 
ott talán fel is tűnik előttük az Úr Jézus szelíd alakja ; 
— de mikor hazatérnek családi otthonukba, a víg cim-
borák társaságába, vagy a gyárba, műhelybe, irodába, 
akkor már nem szeretik, ha vallásos dolgokkal háborgat-
ják őket. Ha nem is azért mennek templomba, hogy is-
merőseikkel találkozzanak, vagy hogy szép ruháikat fitog-
tassák ; sőt még azért sem, hogy az ének szép hangjai-
ban, vagy a pap remek előadásában gyönyörködjenek, 
hanem igazán az Isten igéjét akar ják ott hallgatni: min-
dennapi életükben erről az áldott igéről még sem akar-
nak tudni. Az ilyen emberek cseppet sem tartják kelle-
mesnek, hanem ellenkezőleg zavarónak és kényelmetlennek, 
ha kezükbe akad egy ev. lap a maga komoly és feddő 
tartalmával. Ők vallásos életüket csak a templomra kor-
látozzák s azon kivül a vallás nagy dolgaival törődni 
kényelmetlennek tartják. De épen az így gondolkozók 
miatt szükségesek az evangéliumi lapok, hogy külsőleges, 
élettelen keresztyénségük benső, krisztusi életté alakít-
tassák á t ; hogy megtanulják, hogy a vallás és annak 
igazságai nemcsak a templomban élnek, hanem kell, hogy 
fundamentumát , mozgató erejét képezzék az egész élet-
nek is. 

Egy másik ellenvetés szerint az evangélium maga-
san áll az elmúló századok felett; nem földből való és 
földi, hanem isteni dolog és épen azért annak terjeszté-
sére nem szabad felhasználnia olyan profán eszközöket, 
mint a milyenek a hirlapsajtó. Az evangélium fenségéhez 
csak a templom méltó, nem holmi divatos eszközök. 

Ez az ellenvetés azonban egyáltalában nem állhat 
meg. Midőn az Ur Jézus a földön járt , ő az ö magasztos 
tanainak terjesztésére szintén felhasználta annak a kor-
nak ismeretközlő eszközeit. A mit az Úr Jézus mondott 
és mívelt, az egészen más volt, mint a mit annak a kor-
nak az emberei tanítottak és miveltek; annak a nagysá-
gához, csodálatosságához és szentségéhez hasonló még 
sohasem volt eddig és nem is lesz soha ezután sem; de 

az eszközök, a melyekkel tudományát közölte, nem külön-
böztek a kor divatos eszközeitől. Pld. az Íír elment a 
zsidók iskolájába tanítani, mint akár Izráel mesterei. 
Elment más alkalommal a zsinagógába az írást magya-
rázni. Népgyüléseket tartott, ha nem is teljesen a szó 
mai értelmében. Tanítványokat]!gyűjtött maga köré, s a 
míg velők járt a Genezáret partján vagy megpihent az 
olajfák ligeteiben, oktatta, nevelte, s azután szétküldötte 
őket a tar tományokba, hirdetni az igazságot. Ezek és 
hasonlók mik voltak egyebek, mint ama kor modern 
eszközei. 

Hasonlóképen cselekedtek az apostolok is, a mikor 
nyilvános szónoklatokat tartottak a városok terein és a 
népet gyűlésekbe hivták. Az ifjú egyházak követeket kül-
döttek egymáshoz és leveleket váltottak. Az első keresz-
tyének e levelei valóságos evangéliumi hírlapok voltak, 
mert egyik egyház átküldte a másiknak s a hívek fel-
jegyezték reájuk élményeiket, szenvedéseiket és örömeiket; 
üldöztetésüket és győzelmüket; az egyes hívekre vonat-
kozó személyi híreket, kiváló eseményeket: intéseiket, 
tanácsaikat, vigasztalásukat és buzdításukat. E levelek az 
evangéliumi lapok tökéletes mintaképéül szolgálhatnak 
ma is. 

A Krisztus, az apostolok és az első egyház ez egy-
behangzó példája után nekünk is kötelességünk, hogy az 
összes rendelkezésünkre álló eszközökkel, még a legmo-
dernebbekkel, is terjeszszük az Isten igéjét. 

Az eszmék terjesztésének, érlelésének leghatalma-
sabb modern eszközei a lapok. Fel kell tehát használ-
nunk ez eszközöket; teremtenünk kell evangéliumi sajtót, 
evangéliumi lapokat. 

Evangéliumi lapokra van különösen szükség; mert 
a sajtó termékei között a lapok ma a legkelendőbbek. Az 
emberek úgy hozzászoktak ma már az újságok olvasá-
sához, hogy szinte megkívánják, hogy a reggeli kávé 
mellett friss újság is legyen. Mohón olvassák, hogy mi 
történik közelben és távolban; s mivel minden lapnak 
meg van a maga pártállása vagy egyéni felfogása, a 
melylyel a viszonyokat és eseményeket megítéli és fel-
dolgozza, — a ki folytonosan egy lapot olvas, az egészen 
akaratlanul magába szívja az újságíró gondolati s érzelmi 
világát és sok lényeges dologról ugy ítél. a miként azt 
kedves újságában olvasta. 

Ily módon a hírlapok hatalmas irányító befolyást 
gyakorolnak a közvéleményre; nem csupán a politikai, 
hanem a vallási és erkölcsi dolgokban is. 

A lapok ez irányító hatását kellene nekünk is fel-
használnunk arra, hogy általuk tiszta keresztyéni alapo-
kon nyugvó közvéleményt teremtsünk és a nagy közön-
séget az evangélium igazságainak befogadására rá bírjuk. 

A cél, melyet el kell érnünk, kettős. Egyfelől elő kell 
készítenünk az Isten igéje számára az utat az emberek 
szivéhez ; másfelől arra kell törekednünk, hogy az evang. 
igazságai alkalmazást nyerjenek az életben. 

Az evangéliumi lap előkészítheti az Isten igéje szá-
mára az utat, ha okosan számításba veszi az emberi 
lélek természetét. Még a vallástalan és a közönyös ember 
szive legmélyén is ott van a hit gyökere; csak öntöz-
getni élesztgetni kell, és sudár növény szökken fel a kis 
gyökérből. Egy költő az emberi szivet hangszerhez ha-
sonlította, melyen ha eltaláljuk a kellő hangokat, gyö-
nyörű zene zendül meg, míg el nem találva csak értel-
metlen zűrzavar hangzik! Az evangéliumi lapok cikkeinek 
keresniök kell a hitnek ama gyökerét, hogy feleleszszék, 
nagyra növeljék; próbálgainiok azokat a hangokat, a me-
lyekből Istent magasztaló zsolozsma alakul. 

A jó evangeliumi lapra teljesen ráillenek a felolva-



sott ige szava i : alkalmas a tanításra. A nélkül, hogy az 
iskolamester modorát magára öltené, alázattal, de mégis 
buzgósággal okta t ; tanít a legmagasabbra : az élet tudo-
mányára . 

Másik feladata az evangéliumi lapnak az Isten igé-
jének alkalmazása a közéletben. Felkelteni a közönség 
érdeklődését az egyház s intézményei i ránt ; figyelemmel 
kisérni a jtársadalmi jelenségeket s buzgólkodni a bajok 
gyógyításán; ismertetni a kül- és belmissziói munkáka t ; 
harcolni a szabadságért, rangok s osztályok közötti vá-
laszfalak ledöntéseért; a magánélet erkölcsi tisztulásáért; 
s minden dologban a szeretetet állítani fel irányadó 
csillagul. 

Az Isten igéjének ilyen bevitele a közéletbe nem 
könnyű s nem is hirtelen megvalósítható; de kitartó mun-
kával nem is lehetetlen. Kezdetben talán figyelembe sem 
veszik az ilyen evangéliumi lapot, el sem olvassák; de 
ha abban csakugyan az evangélium ereje lüktet, az elvégre 
is létrehozza a kívánt átalakulást. Ha a természeti ember 
kezébe veszi, annak változatos tar talmában egyik vagy 
másik cikk felkeltheti figyelmét. Talán egy semleges tudo-
mányos cikk; talán egy másik, mely pl. a külmisszióról, 
a keresztyén szeretet e hősies munkájáról szól. Érdeklő-
dése így lassankint kiterjed a többi cikkekre is, a melyek 
a szeretetmunkásság más-más ágairól adnak tudósítást. 
Lassanként megismerkedik a forrással is, melyből e sze-
retet fakad, s végre eljut az Úr Jézushoz. 

Óh, mily sok áldás fakad ily lapokból! Minden ily 
lap kibocsátása egy-egy gránátlövés a Sátán vára ellen. 

S ilyen lapokkal nagyban előmozdíthatnánk az evan-
géliumi munka egyes speciális köreit is. Mily hasznos 
munka volna például, ha budapesti ref. ifjúsági egyesüle-
tünk egy közlönyt adna ki, a ker. ifjúsági-egyesületek 
ügyeinek propagálása végett. 

Ez a közlöny összekötő kapocs lehetne a vidéki 
egyletek és központi egyletünk között. A mi egyleti elő-
adásainkat ebben közölhetnénk s kész anyagot adhatnánk az 
újabb és fiatalabb egyletek számára. A magyar ifjak 
azon részéhez, kik nem jönnek el gyűléseinkre és munkánk-
ról nem tudnak semmit, elhathatna lapunk révén a mi 
szózatunk; megtudhatnák, hogy mit akarunk és mire 
törekszünk. Figyelemmel kisérhetnénk e lap hasábjain a 
társadalmi mozgalmakat is; a római egyház reakcionárus 
fondorkodásait ; a szociálisták ál-szabadságra igyekvését, 
s ifjú társainkat óva inthetnénk mindezektől. De különösen 
figyelemmel kisérhetnénk az ifjúság mozgalmait s az őket 
fenyegető veszedelmeket. Feltárhatnánk majd azoknak a 
bűnöknek a rútságát, a melyek az arany ifjúság sajátai. 
Reámutathatnánk maid arra, hogy mily veszedelem fenye-
geti ezeréves hazánkat, ha erkölcse pusztul. Azifjak szem-
pontjából szólhatnánk az ifjakhoz, és hiszem, hogy sza-
vunk nem lenne hiábavaló. 

Az ifjúság anyagi érdeke is pártfogást lelhetne 
lapunkban. Szomorú dolog az, hogy az ifjak legtöbbje 
vasárnapon is munkában van. Az irodák s üzletek nyitva 
vannak, s a fiatalság, a legjobb szándék mellett sem talál 
alkalmat lelki, vallásos szükségei kielégítésére. Ez ellen 
agitálnunk kellene s küzdeni azért, hogy maradjon meg 
az ifjaknak a vasárnap leikök gondozására! 

S ilyen evangéliumi lapok megindítása nem is volna 
lehetetlen, csak a nagy közönség jönne támogatásokra. 
Csekély, de rendszeres és egyetemes áldozattal óriási 
összegeket lehetne összehordani ilyen célra. Ha hazánk-
ban minden prot. lélek vasárnaponkint csak egyetlen egy 
krajcárt is félretenne evangéliumi lapok előfizetésére — 
pedig ugy-e bár, ez nem is sok ? — akkor ebből éven-
kint, egyenkint 52 kr. lenne, összesen pedig meghaladná 

a másfél milliót! Óh, hogy virulhatna akkor evangéliumi 
irodalmunk! Hogy vonulna be az evangélium lobogó 
zászlókkal a családok otthonába, az emberek szivébe! 
óh , hogy terjedne az emberek között az alázat, béke, 
szeretet, boldogság ! 

Oh, vajha igy lehetne minél előbb, hogy csillapít-
hatnánk népünknek, if júságunknak lelki éhét és szomját 
égi mannával , élő vízzel: a Krisztus örök, fenséges, üd-
vözítő evangéliumával! 

Fleischer Gyula, 
joghallgató. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az énekügyi előmunkálatok VI. füzetéről. 

(Folytatás.) 

A füzet többi zsoltára már joggal foglalhat helyet 
egy közönséges használatra szánt énekeskönyben, mivel 
valamennyi általános jellegű s így az egész gyülekezet 
által is énekelhető. Ilyenek a 19., 36., 103., 105., 108., 
1 1 1 , .121., 125., 135., 141., 143., 148. és részben a 
113-dik zsoltárok. 

Három jó tulajdonság ajánlja ezeket az eredeti 
Szenczi-Molnár-féle zsoltárok felett. Egyik az, hogy hatá-
rozottabban simulnak itt a részletek egy főgondolathoz 
vagy vezérelvhez, mint a Szenczi-Molnár-félékben, vagyis 
nyilvánvalóbb rajtok az író müalkotási képessége, m i n t á z 
eredetieken és így tömörségük mellett is átlátszóbbak, 
könnyebben élvezhetők s biztosabban alkalmazhatók. A 
másik az, hogy a szöveg ri thmusa egybevág ezekben a 
zenei rithmussal, a mi fokozza ezeknek énekelhetőségét 
és vonzóbbá teszi a szöveget az áhítatra serkenő ember 
szivére nézve. A ki emlékezik még az énekeskönyv javí-
tása körül lezajlott vitákra, az tudni fogja, hogy milyen 
nagy és jogos kívánság nyer az átdolgozott énekeknek 
eme jel lemvonásában szerencsés kielégíttetést. A harma-
dik jó tulajdonságuk, hogy általában rövidebbek az ere-
detieknél, a nélkül azonban, hogy valami lényegre tar-
tozót mellőzött volna az átdolgozó, az egyetlen szerző. 

Hogy ilyen módon s ilyen vezérelvek követése 
mellett elesett egy-egy zsidó helynév, vagy személynév, 
sőt elestek némely mereven nemzeti jellegű vágyak és 
óhajtasok is : — ezt csak az elfogult mondhatja énekes-
könyviink szegényedésének. Khámország, a veres-tenger, 
Hóreb, Izrael, Mózes, Áron, Fineás, Dátán, sőt maga a 
Jehova, a Jehova-Zebaót is, mire volnának jók a mi 
keresztyén énekeskönyvünkben s a rájok való emlékezés 
mennyiben gyarapíthatná a mi buzgóságunkat? 

A tipiko-allegorikus í rásmagyarázás híve sajnál-
hat ja talán a szavakban mutatkozó veszteséget, de nyer 
a hiány által maga a nagy közönség, a melynek a vallásos 
buzgóság szárnyain való röpülése ilyen módon meg van 
könnyítve, s az iskolai vallásos oktatás körében is nyer 
minden számbavehető tényező, leginkább pedig az anya-
egyház, a melynek a kevésbé idegenszerű énekek semmi 
esetre sem fognak ellenségeket támasztani. Mióta »Pósa 



bácsi* és méltó versenytársai játszadoznak a gyermeki 
lélek húrjain, azóta Szenczi-Molnár Dávid-hárfája sokat 
vesztett élvezhetőségéből s tápléléknak a régi zsoltár az 
újabb költemények mellett kemény eledel. Ezt tudják a 
katekheták különösebben is, de tudja minden jóravaló 
szüle, a ki egy kissé figyelemmel szokta kisérni gyerme-
keinek tanulmányait . 

Ha valaki minden áron dogmatikus kérdést akar 
csinálni a zsoltárok szaraiból s az átdolgozott zsoltárok-
ban mellőzött elemeket ilyen szempontból próbálja vissza-
követelni, az elfeledte az új-szövetség nagy intelmét: »A 
betű megöl, a lélek az, a mely megelevenít«. Mi azok 
közé tartozunk, a kik a felsorolt zsoltárokban jelentkező 
újításokat egészen időszerűeknek tudják tartani. 

A mi közelebbről illeti a szóban forgó zsoltárokat, 
közöttük mindjárt az első helyre sorozott 19-dik zsol-
tár magasan kiemelkedik a régi felett, sőt kedvesebb, tet-
szősebb a IV. füzetben olvasható kísérletnél is. A Szenczi-
Molnár 19-ik zsoltárjában is ott van az istenség kettős 
kijelentésének ünneplése; de csak a dologhoz igen értő 
tudja ott ezt a kettős kijelentést a szavak közül kiérezni 
s kiolvasni. Az egyszerű olvasó megakad egy-egy homályos 
képen (vőlegény, ágyasház) s hányódik-vetődik a sok rövid 
sor és a sok gyönge rím között és szinte szabadulni 
kiván a sok élvezettől, mint a szekéren utazó a görön-
gyök közül. Az átdolgozott 19-ik zsoltár már nem ilyen. 
Tartalmilag, formailag világosabb, érthetőbb, megnyerőbb. 
A Szenczi-Molnár 7 versszakát 5 - re vonta össze az át-
dolgozó (ép úgy, mint a IV. füzetbeli 19-ik zsoltár szerzője). 
A két elsőt és a két utolsót egybe-egybe szorította s 
úgy alakította az eredetit, hogy elejtesse abból a törvény 
magasztalását, s a bennünk, lelkünkben, elménkben szí-
vünkben élő isteni elemre fektette a súlyt a betű-törvény 
helyett s a bennünk lévő isteni kijelentést dicsőíti a ter-
mészetben felénk mosolygó isteni kijelentés mellett, sőt 
azon felül is. — A kik megszoktuk már e zsoltár első 
versét, nehezen fogjuk az nélkülözni; de hát az új éne-
keskönyv a jövő nemzedék számára k é s z ü l ! . . . Nem is 
lehetetlen, hogy ú jabb átdolgozás még közelebb hozhat ja 
e zsoltár első versét a régihez, s a harmadik vers elején 
(az Isten törvényére való átfordulásnál) muta tkozó szök-
kenést is elsimítja majd, a mi bizonyára előnyére leend. 

Kívánatos ez a simítás, mert a két első versben 
nincs szó az Isten törvényéről, hanem csak fenségéről, 
bölcseségéről és mindenhatóságáról (a napnak mindent 
á tható fényében) s épen azért nincs is előkészítve azok-
ban az ilyen folytatás: 

De Isten törvényét, 
Hatalmát, erejét 
Mi zengjük mél tóan; 
Szent, igaz igéje 
Leikeinkben élve, 
Tündöklik legjobban. 
Elménk is az Úrra 
Mutat mint tanúra, 

Ha bölcsesége tiszta. 
Szivünkben égi láng, 
Szemüyikben új világ 
Nevét ragyogják vissza. 

Ha ez a 3-dik versszak szerencsés javításon mehet 
át, s ennek az utolsó, dűlt betűs részlete átlátszóbbá s nép-
szerűbbé módosíttatik, s a 4-dik versben az utolsó előtti 
sor (»örökké örökkön*), a melyben csak a rím kedveért 
fordított az átdolgozó az »örökön örökké* ránk öregedett 
kiíejeezsen ; ha — mondjuk — ez a sor is elfogadhatóbb 
formát ölt : akkor ezzel az átdolgozott 19-dik zsoltárral 
beérhetjük. Utolsó versszaka meghatóan szép és csattanó, 
így hangzik: 

Istenem, megváltóm, 
Nevedet kiáltom, 
Küld reám szentséged! 
Mert csak a ki tiszta, 
Az tükrözi vissza 
A te dicsőséged. 
A bűntől óvj engem, 
Hadd ragyogjon bennem 
Szent igéd fényessége, 
S hadd hirdessem rólad, 
Hogy te legfőbb jó vagy, 
S kegyelmednek nincs vége! 

A második helyre sorozott 36-dik zsoltár is befo-
gadható az énekeskönyvbe, bizonyos javítás után, mint 
bűnbánati ének. Sok ugyan benne az elmélkedés, s arány-
lag kevés a bánkódó, a töredelmes szív megnyilatkozása; 
de így is eléggé tartalmas, s az Istenség csodás dolgain 
merengő lélekben így is felkölt heti a jobbulás után való 
vágyakozást. Három versszak itt is, mint Szenczi-Molnár-
ná l ; de az utolsó versszakról letörölte az átdolgozó az 
üldözött zsidó gyűlölködő indulatát, s a [helyett, hogy a 
hitetlenek megesését, elsülyedését kivánná Isten erejével, 
azért imádkozik, hogy 

Minden ember lássa immár, 
Hogy a bűnös elvész nyilván 
S csak az igaz idvezül. 

Így illik ez mi hozzánk, a kik azt hirdetjük a mi 
Mesterünkkel: »Bocsáss meg a te ellenségednek ne hét-
szer, hanem hetvenhétszer*. — A miket javítani valók-
nak látunk a 36-ik zsoltáron, azok ilyen kifejezések: 

Ha a hitlen ember dolgán 
Gondolkozom, látom nyilván, 
Hogy Istent ő nem tekint. 

Ha csak a rím miatt kellett az eredetit átfordítani, 
úgy ez kevés ok a változtatásra. »Hogy Istenre nincs 
gondja«, ez nemcsak azért, mert megszoktuk, hanem min-
denképen is jobb, szebb ennek újabb formájánál. A *ha-



misül szól« helyett mi » hamisan*-t mondanánk, mert az 
népiesebb s könnyebben is kiejthető, s e helyett is : 

Istennél van az itélet, 
Gondján nyugszik minden élet 

valami szerencsésebb kifejezést keresnénk az isteni gond-
viselés igazolására, s megváltoztatnék még a 3-dik vers-
szakban is ezt a kifejezést, ennek különösen az utolsó sorát: 

A kegyelem ott van nálad, 
Világosság tőled árad 
S téged abban ismerünk. 

A megismerést, a ráismerést (mert erről volna itt 
szó), nem fejezi ki a neheztelt sor teljes világossággal. 
Egyébként a 36 dik zsoltár is jogot tarthat a megbe-
csülésre. 

Sokkal sikerültebb ennél a 103-dik zsoltár átdolgo-
zása. A Szenczi-Molnár-féle 11 versszakot 5-re húzta 
össze az átdolgozó, s nem ejtett el mégsem egy megtar-
tásra méltó gondolatot sem. Hadd álljon az egész az 
énekeskönyv jövendő képe iránt érdeklődő olvasó előtt 
— ekképen: 

Imára lelkem! és az Istent áldjad, 
Egész valóm az ő nevét imádjad 
S el ne feledd jótéteményeit ; 
Áldott az Isten, mert ő nyújt kegyelmet, 
Bűnön, halálon ő ad győzedelmet; 
Búnkban vigasztal, bajban megsegít. 

Szálljon az Úrhoz szíveink hálája, 
Mert életünket kegyesen táplálja, 
S minden javával gazdagon bétölt; 
Ő jobb napot derít a szenvedőre, 
A csüggedt lelket kelti új erőre, 
S az, mint a sas, megifjul, szárnyat ölt. 

Óh! Uram, a te jóvoltod s szerelmed, 
Mely túl a felhőn mind az égig terjed, 
Miként az ég tündöklő, végtelen; 
Mint gyermekéhez az atya türelmes, 
Jó lelked is mi hozzánk oly kegyelmes 
S engedelemre kész vagy szüntelen. 

Te tudod, Uram, mily gyarló az ember, 
Csak egy porfelhő, mit a szél széjjelver, 
Vagy mint a fű, olyan csak életünk; 
Gyorsan lehullunk, mint mező virága, 
Zúg az enyészet és létünk világa 
Egy pillanatra semmiségbe tün t ! 

Add hát nekünk, Isten, te égi felség, 
Ha itt e földön nincs számunkra mentség, 
Add hát nekünk a te kegyelmedet; 
Örök javakkal gazdagítsd szivünket, 
Tegyed áldottá muló életünket 
<S ne hagyd elveszni bennünk lelkedet! 

Szállj lelkem, óh szállj, örök Istenedhez, 
A mennybe szállj az égi seregekhez 
S azokkal együtt zengd az Ür nevét; 
Az igaz Istent áldja minden ember, 
Ö a mi atyánk a magas menyekben, 
Honnan megáldja minden ő hivét! 

Egy-két szót ezen is tudna még igazítani valamely 
ahhoz értő s az Isten lelkétől sugalmazott e m b e r ; kiigazí-
taná p. o. a dűlt betűs szavakat, talán másokat is; de 
bizony-bizony igen keveset toldhatna úgy hozzá, hogy a 
benne nyilatkozó zsoltáros szellemet öregbíthetné. A 
>pillanatra* szó mindenesetre felcserélendő, hogy félre-
értést ne okozzon, s a szines, sajátos kifejezéseket nehezen 
élvezők kedveért a »ne hagyd elveszni bennünk lelkedet< 
kifejezés is úgy változtatandó, hogy a leghamisabb elme 
se fordíthassa azt a lélek halhatat lansága ellen. 

A 105-ik zsoltár már több javítást kiván. Érdeme 
ennek is, hogy erősen zsidó nemzeti jellegét letörölte az 
átdolgozó s csupán annyit hagyott meg ebből a színből 
ra j ta , a mely bármely nemzet fiát sem feszélyezteti. — 
Előnyös tulajdonsága, hogy rövid, s egy alkalommal, p. o. 
valamely nemzeti ünnepen, egészen elénekelhető. Öt vers-
szak csupán a Szenczi-Molnár-féle 24 helyett. — De 
vannak hátrányos vonásai is. Ilyen először is, hogy nem 
elég gazdag bensőképen. Imára, meleg, hálás emlékezetre 
serkent ; de e serkentésben több a szó, mint a lényeg, 
több a buzdítás, mint annak igazolása. Az eredetinek 
az első verse kétségtelenül tar talmasabb, s ha a többi 
elfogadtatnék is az átdolgozott 105-dik zsoltárból, az első 
vers mindenesetre kiigazítandó. így szól ez az első vers : 

Adjatok hálát az Istennek, 
Imádkozzatok szent nevének! 
Tetteiről zengjen szavunk, 
Midőn neki hálát adunk ; 
A nép között a nép előtt 
Dicsőítsük örömmel őt. 

A 3., 4 dik sorra esik leginkább a kifogásunk, a m i 
fölösleges okadatolás az első két sorbeli noszogatás mellé. 
Hogy a buzdítás itt az első személynek szól és nem a 
másodiknak, ez nem teszi e két sort elfogadhatlanná, 

sőt inkább ez is visszatetszést szülhet némelyekben, jól-
lehet ez a személyforgatás beleillik a felindult lélek 
hangulatába. Részünkről elhagynók, vagyis megváltoztat-
nék ezt a sort is : 

A nép között a nép előtt, 

mert nálunk a nép ott van velünk együtt a gyülekezet-
ben, s valami olyan különlegességre, a kiváltságosok kör-
menetére vagy más ilyen furcsaságra nem is gondolhatunk. 
A »mindenütt<-et és a »mindenkor«-t tehát tanácsos volna 
itt másként körülírni és így az utolsó versszakban is, a 
mely az elsőnek mintegy megerősödött visszhangja. 

(Folyt, köv.) Anonymus. 



BELFÖLD. 
Lapszemle. 

(Folytatás.) 

Nyíl tabban muta t már rá bajaink némely okaira 
Gulyás Lajos kisújszállási lelkész, ugyancsak a Debr. 
Prot. Lap l sŐ számában . »Ma a re formátus egyháznak 
— mond ja — sok tekintetben szomorú képe van. Mintha 
elvesztette volna termékenyítő erejét , min tha a só meg-
ízetlenült volna. Mintha az állami életre nem volna m á r 
üdvösen fejlesztő hatása . Mintha ma már a politika 
inspirálná az egyházat és nem az egyház a politikát. Mintha 
az Isten és Megváltó Jézus imádásának és szeretetének 
magas , tiszta légkörébe nem tudná már felemelni fáradt 
szárnyaival az ember t . Mintha a család bezárt a j ta já t 
nem tudná már felnyitni erőtlen kezeivel, hogy bevigye 
oda a becsületességet, a tiszta erkölcsöt és a szent 
kötelességteljesítést* — s önfe jűnkre idézi Hösiás próféta 
s z e m r e h á n y á s á t : ^Romlásodra lett Izrael, hogy ellenem 
törekedtél, a te segítőd ellen!* Az egyházat magát nem 
félti a megsemmisüléstől , mert az megdönthetet len isteni 
a lapokon nyugszik ; de r ámu ta t a bajok némely okaira, a 
melyek mi bennünk, emberekben rejlenek. Távol van tőle 

— mondja — hogy bajainkér t a lelkészi kart állítsa 
s zégyenpadra ; de azért nem tagadja , hogy a lelkészek 
között is merültek fel az ű j abb időben elszomorító jelen-
ségek. »Itt egy lelkész a sivár kétségbeesés lejtőjére jut , 
s megtörve az élet küzdelmei és csapásai alatt , öngyilkos 
lesz«. »Amott egy másik magaviseletével az ál tala h i rde-
tett tanokat meghazudtol ja* . Presbitereink nem állanak 
hivataluk magas la tán . »Nem sok egyházközségeinkben 
azt tapaszta l juk-e , hogy eleget vélnek tenni kötelességük-
nek, ha az egyház folyó ügyeit elintézik, a számadásoka t 
megvizsgálják és a legszentebb célból viselendő teher 
ellen is protestálnak. Isteni félelemben, templomba já rás -
ban, úrvacsorával élésben, á ldozatkészségben a gyüleke-
zet előtt fénylő példával járni , az elveszésnek indult lel-
keket felkeresni és megmenteni , — ez sokak előtt szük-
ségtelen*. Népünk között vannak ugyan még sok ezeren, 
a kiknek lelke szomjúhozik az élő Istenhez, a kiknek 
a biblia, a vallásos könyvek kedves o lvasmányai , a kik 
előtt nem ijesztő rémkép az áldozatkészség, de »mégis 
az igazi magyar puri tán kálvinista jellem nincs-e kihaló-
fé lben?* 

S ezekhez hasonló őszinte hangok emelkednek többi 
egyházi lapjaink hasábja in is. Nem szükséges, hogy mind-
azokat részletesen tárgyaljuk, mert hiszen i m m á r mind-
nyá junk előtt világos, hogy nagy bajok vannak közöttünk ; 
de azért néhány jellemző hangot mégis kiemelünk, annak 
bizonyságára, hogy lapunk cikkezői nem láttak rémeket , 
s a mikor egyházi életünk e lhanyat lásáról panaszkodtak 
és annak okaira rámuta t t ak , nem inszinuáltak s nem 
vádoltak senkit alaptalanul . A » D u n á n t ú l i Prot. Lapban* 
0 reámuta t a protes táns öntudat h iányára leánynevelé-
sünk körül. Szereplő világiaink, hódolva az al ta lános 

divatnak, apácáknál neveltetik l eánya ika t ; sőt több pap 
is van, a ki szinte annyi ra megfeledkezett magáról , hogy 
leányait a jó nénikék gondozására bízza, a minek azután 
az az eredménye, hogy az ilyen gyermek, ha haza kerül 
is, csak kényszerülve megy a ty ja templomába, ott éne-
kelni nem tud, hanem a helyett imakönyvébe — még 
jó ha nem pápis ta imakönyvbe — búvik és a gyüleke-
zettől elválva szenteskedik. Majd tovább folytatva reá-
muta t egyik fő ba junkra , a mikor így szól : »Nagy baj 
az, ha a mi, különben tisztelt világi nagyja ink, oszlop-
embereink, intézőink egyidejűleg nem tündökölnek az 
Isten beszéde hal lgatásában, az úri szent vacsora élvezé-
sében és az imádkozásban. Hát csak a szegény pór 
emberér t lett testté az ige? Avagy nem vagyunk-e mind-
n y á j a n porok és h a m v a k és megvéd-e az örök haláltól 
és kárhozat tól a tudomány, a rang és h a t a l o m ? * »Nem 
elég ám egy évben egyszer tüntetőleg megjelenni a tem-
plomban vagy a közélet terén, a zöld asztal mellett mellét 
verni az embernek , hanem buzgónak, istenfélőnek kell 
lenni, anná l is inkább, mert sokat vett az Úrtól*. 

A »Sárospataki Lapokban* Barna Gyula sóhaj t fel 
a miatt , hogy »lassanként mint siklanak ki kezeink közül 
a mentő eszközök, a nélkül, hogy ezen eszközöket hasz-
ná la tba vettük volna*. Panaszol ja , h o g y : »Mintha valami 
fojtogatná a prot. papság torkát és nem akar vagy nem 
tud hangot adn i ! Igazait nem védi, hanem tétlenségbe 
sülyedve nézi, mint ront reá nap-nap után az ellenség, 
mint hurcolja kézen fogva, szeme lát tára , híveit a másik 
t ábo rba !« >De szorosan véve nemcsak a papság szen-
ved ezen hangta lanságban , hanem egyes egyházmegyék, 
sőt kerületek is anny i ra nyugodtak, min tha valamely 
varázs álom ha tása alatt nem látnák, vagy látni nem 
akarnák , mint pusztulunk s veszünk ; ha pedig valamely 
gyógyszer készítésére az egyházkerület felszólíttatik, mely 
által bajainkból legalább részben való szabadulás t vár-
nánk, az egyházkerület mint valamely jelentéktelen dolog-
gal úgy végez, — kimondja : készíttesse el az egyház-
megye.* 

Fo ly ta tha tnánk az őszinte va l lomásoka t ; de elég 
ennyi is annak fe lmuta tására , hogy a beismerés ideje 
elérkezett egyházi köreinkben Láthat juk immár hogy baj 
van itt is, ott is s hogy nagy ideje volna a cselekvésnek. 
Az ú j viszonyok kezdetén talán még r ingathat tuk ma-
gunkat * abban a csalóka reménységben, hogy a feltü-
nedezett bomlás csak az á tmenet zökkenéseinek e redmé-
nye s pár év múlva szépen elsimul ú j ra minden. íme 
nem simult el. Veszteségeink hónapról hónapra n ő n e k ; 
az ellenfél rendszeres támadása mind erősebb réseket üt 
falainkon. Tennünk , védekeznünk kell tehát, ha élni 
akarunk . 

S úgy látszik, hogy tenni is aka runk . Egyházi lap-
jaink nemcsak panaszhangokat hallatnak, hanem immár 
a mentés eszközeit is a jánlgat ják . S a miket a ján lanak , 
azok egyfelől bizonyságot tesznek a felől, hogy bizony a 

* Mi ugyan akkor sem ringattuk. Szeri-
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múltban nem tette meg prot. egyházunk a lelki gondozás 
és a felekezeti ön tuda t fentar tása és fejlesztése tekinte-
tében azt, a mit meg kellett volna tenn ie ; másfelől pedig 
elégtételül szolgálhatnak e becses lapnak is, mert ime 
az egyházi közgondolkozás, korábbi hideg és néha vissza-
utasító maga ta r t á sa után eljutott annak belátására , hogy 
azok sem nem pietista, sem nem külföldi és magyar 
embernek nem való eszközök, hanem az egyházépítés 
hasznos és haszná la tba veendő eszközei. 

Az ajánlott védeszközök ma jdnem ál ta lában a r r a a 
térre vonatkoznak, a melyet e lap a belmisszó á l ta lános 
nevével szokott megnevezni ; bár itt-ott látjuk a jánlani a 
külső eszközöket is. Ez utóbbiak közé sorozom legfőké-
pen a Barna Gyula által sürgetett (Sárospataki Lapok 2. sz.) 
egyházi adóreformot, a mélynek mielőbbi ál talános és 
megnyugta tó keresztülvitelével valóban sietniők kellene 
egyházunk vezetőinek, mert azzal egy igen éles szálkát 
vennének ki egyházunk fájó testéből. Ilyen külső s már 
épen legfőbb ellenfelünk, az u l t ramontán római katholi-
cizmus ellen i rányuló eszköz a Jus tus által (Sárospataki 
Lapok 1. [sz.) a jánlot t társadalmi és hivatalos állami 
téren való védekezés. A római kath. egyház még m a is 
úgy tünteti fel magát, mint hivatalos á l lamegyház és a 
nemzet életének nagy eseményei emlékezetére rendelt hi-
vatalos ünnepélyeket sikerül is teljesen m a g á n a k foglalni 
le. Még protes táns ál lamferfiaink is úsznak az áramlat ta l 
és sokunk nagy fá jda lmára és valljuk meg az igaza t : 
méltó bot ránkozására rendesen ott ülnek a hivatalos róm. 
katholikus ünnepi vagy engesztelő szent miséken, mintha 
csakugyan hivatalos ál lamvallása volna e magyar hazá-
nak a róm. katholicizmus. Igaza van Justusnak, hogy a 
hivatalos ünneplések körül szenvedett , csaknem arcul-
csapásnak minősíthető hivatalos mellőztetések ellen fel 
kellene emelnie a magya r prot. egyháznak tiltakozó szavát 
s nem kellene tovább tűrnünk, hogy «a vallás cége alatt 
nemzeti jogainkból kisaját í t tassunk«. 

A fődolog azonban a cikkezők szerint, hogy bensö-
leg erősítsük meg önmagunkat; s ennek eszközeit is lát-
juk elég számban felcsillámlani. Még inkább csak elvben; 
de reméljük, hogy lassanként majd a gyakor la tban is. 
Erős Lajos e lmondja , hogy újesztendő első nap ján szán-
dékosan hátul a nép között foglalt helyet a debreceni 
nagytemplomban, hogy megfigyelje, mily hatás t tesznek 
a kihirdetendő kedvezőtlen népmozgalmi adatok az egy-
szerű emberek re ; és hallotta a tömött sorokon a meg-
ütközés lassú morajá t végigzúgni, a mikor hangzott , hogy 
áttértek a ref. egyházba 22-en és kiléptek abból 36-an. 
Ebben a felhangzott mora jban a kálvinista néplélek meg-
nyilatkozását lát ja s ettől vár ja a most hiányzó refor-
mátus közszellem új ra felelevenülését. — Igen, csak aztán 
valóban úgy is cselekedjünk, a mint Erős Lajos a j á n l j a : 
»a népet ne hagyjuk m a g á r a ; álljunk mellé; taní tsuk, 
irányítsuk, hevítsük, lelkesítsük, szítogassuk benne a tüzet«. 
S hallgassuk meg azt is, mit továbbat m o n d : » . . . az 
akciónak az ideje . . . immár nagyon is elérkezett. De ha 
csak e lap hasábjain cikkezünk, az kevéssel ér többet a 

körösi szentelt viznél. A nép e lapot nem olvassa s 
a vallása ellen megindított lélekkufárkodásról eddigelé 
jó formán csak akkor hallott valamit , mikor a lelkész új-
évben a szószékről a mult évi népmozgalmi ada toka t 
felovasta. *) Ugyanazér t be kell vonni a ha rcba* . 

Igen, igen, ezt kell t ennünk s ezt kellett volna ten-
nünk m á r régen. Sem a lapok hasábja in való cikkezés, 
sem a zöld asztalnál való tanácskozás nem segíthet az 
egyházon, hanem a munka , az ott meghányt-vetet t és 
a lka lmasnak talált eszközök gyakorlati a lka lmazása . Az 
akciót ki kell vinni az egyházi tá rsada lomba, a nép közé, 
ha helyzetünkön változtatni aka runk . 

De az átalakító munká t legelső sorban magunkon 
lelkészeken kell kezdenünk. Az ige kétélű fegyvere kezünk-
ben van, de meg kell vizsgálnunk, a mint Bar tha Miklós 
mondja (Debr. Pr. L. 3. sz.), »hogy jól forgattuk-e a két-
élű fegyvert ?« s gondolkoznunk a Dunántúl i Prot . Lap 
(2. sz.) cikkezőjének eme szavai fe le t t : »Mi félreértettük 
ezt az eredetileg helyes figyelmeztetést : ne prédikál junk 
dogmát. Azt hit tük és hiszszük még m a is sokan, hogy 
a prédikátornak semmire sem kell szorgosabban ügyelni, 
mint hogy hittételeink fejtegetésébe valamiképen bele ne 
elegyedjék. így az tán eljutottunk oda, hogy hitsorsosaink 
nem tudnak számot adni arról , hogy miért protestánsok 
ők és miért nem római katholikusok, hogy egészen biz-
tosan á l lhatnának és önérzetesen verhetnék mellüket. Von-
juk el a tanulságot! Ne csak erkölcsi vagy pedig a köz-
gazdaságot , közegészséget, tárgyazó beszédeket mondjunk 
a szószéken, hanem a mely hittételeinket is világosítja, 
megerősíti és így hi tünket pozitive építi«- Igen, »az Isten 
beszédét kell h i rdetnünk (Dtuli Prot. L. 1. sz.) . . . alkal-
mas is a lkalmat lan időben, éjjel és nappal , ha szinte 
könvhullatások között és. Kényelem szeretetből, vagy 
hamis békesség okáért nem szabad vonogatnunk magun-
kat attól, hogy az Istennek minden akara t j á t hirdessük. 
Nem szabad az Isten igéjének élét e l tompítanunk vagy 
annak tüzét h a m u alá t akarnunk . Csak hadd érezzék 
keménységét és haj l í thata t lanságát az erkölcsileg p u h á k ; 
csak hadd égesse a bűnös öntudatot , hisz ez által eszközli 
az erkölcsi megújhodást* . 

Benn az egyházban és künn az életben legnagyobb 
ba junk a tiszta protes táns öntudat , hi thűség és egyház-
szeretet h iánya. E miatt oly nagy a hódí tása közöttünk 
a pápis taságnak , főként a vegyesházasságok út ján, — a 
szektáknak, — a felekezetnélküliségnek. Ennek ellensúlyo-
zására a jánl ják ugyan lapjaink a megtorlást is az egyházi 
fegyelem gyakorlása által (Dtuli. Prot. Lap 1. és 3. sz., 
Evang. Egyh. és Iskola 3. sz.); de mégis — és pedig 
igen helyesen — a preventív védekezés a ján lása a túl-
nyomó. Hangozta t ják a cikkezők a népiskolai tan í tásnak 
vallásos a lapokra való fektetését (Dtuli Pr. L. 1. és 2. 
sz., Debr. Pr. L. 3. sz . ) ; a konfirmáció komoly ünne-

•) Ezzel ugyan ellenkezik a Debr. Prot. Lap legutóbbi számá-
ban a debreceni lelkészek által kiadott nyilatkozat eme kijelentése: 
>Mi résen voltunk, vagyunk és leszünk!* Kinek van igaza? Figyelő. 



pélyes szertartássá, de egyszersmind az egyházi öntudatot 
is megszilárdító tanítássá tételét; a megkezdett jó mun-
kának a konfirmáltak egyesületében (Dtuli Pr. L. 2. sz.) 
és az ismétlő iskolákban (Debr. Pr. L. 3. sz.) tovább 
folyta tását ; ifjúsági és más vallásos egyesületek szervezé-
sét (Debr. Pr. L. 3. sz. két cikkben is) ; a protestáns 
nőképzés fellendítését (Dtuli Pr. L. 1. sz . ) ; protestáns 
nőegyesületek felállítását (erre nézve a Sárospataki Lapok 
egy igen szép vezércikket hozott a 4-ik számban) ; val-
lásos estélyek szervezését (Debr. Pr. L. 3., sz. Dtuli Pr. 
L. 3. sz.) ; vallásos népies iratok terjesztését (Debr. Pr. 
L. 3. sz.); a presbitériumoknak a védelmi munkába be-
vonását (Debr. Pr. L. 3. sz., Dtuli Pr. L. 3. sz.); a vegyes 
házasságok körül a megelőző védekezést (Dtuli Pr. L. 2. 
és 3. sz. két cikkben); sőt a Dunántúli Prot. Lap leg-
utóbbi (4-ik) számában lic. Rácz Kálmán már a szociális 
térre is reá irányítja az egyház figyelmét. 

íme egész fegyvertára ez az evangéliumi, egyház-
védelmező és egyházépítő fegyvereknek! Már nemcsak 
itt-ott csillannak fel egyes »pietistaknak« és »rajongóknak« 
nevezett emberek kezében ; már azok is ajánlják felhasz-
nálásukat , a kik korábban feleslegeseknek s nem magyar 
embereknek valóknak vélték. Mennyi fegyver, mennyi 
építő eszköz! — s még csak most kezdjük ajánlgatni 
egyetemlegesen ! Ez a mostani egyetemleges ajánlgatás 
nagy lelki örömére szolgál mindenkinek, a ki e fegyverek 
és eszközök jóságáról már régen meg volt győződve; de 
az a körülmény, hogy még csak most ajánlgatjuk, a leg-
szomorúbb bizonysága annak, hogy a múltban mily sokat 
mulasztottunk. Ha ezek jók és hasznosak a jelenben és 
a jövőre nézve, bizonyára hasznosak lettek volna a múlt-
ban is, a jelenre nézve. Hogy nem használtuk fel őket, 
nagyot hibáztunk, s ezért kell ma látnunk egyházunk 
vérző sebeit. 

De nem rekriminálok ! A mult csak tanulságul legyen 
most ! Még nem késő a mentés munkája , csak fogjunk 
neki lelkesen és folytassuk kitartóan. Nagy haladás már 
a bajok beismerése, örvendetes a helyes mentő eszközök 
felismerése , de ez magában véve, — a mint Erős Lajos 
m o n d j a — » k e v é s s e l ér többet a körösi szentelt víznél!* A 
tettnek, a cselekvésnek ideje van már előttünk s az tet-
teket, cselekvést kiván tőlünk. Tegyünk, cselekedjünk tehát 
mindnyájan! Ragadjuk fel a védelem fegyvereit és az 
építés eszközeit, s mint Nehemiás idejében, míg egyik 
kezünkkel tartjuk a védő fegyvert, addig másik kezünk-
kel építsük meg a magyar Sión megromlott kőfalait és 
tűzben megégett kapui t ! 

Figyelő. 

Baranya vármegye árvaháza.* 
(Adatok a jelenkori ellenreformáció történetéhez.) 

Csak száraz adatokat sorolok fel. Történeti ada-
tokat hivatalos aktákból. Akár csak annak adatait, hogy 
anno akkor a mikor, török elnyomóink hogyan neveltek 
keresztyén gyermekekből fanatikus muzulmánokat. Azon-
ban roszul mondtam. A török a gyermekeket a maga 
pénzén neveltette a próféta híveivé. Nálunk a protestáns 
árvákat a maguli pénzén nevelik buzgó pápistákká. Ve-
gyük csak sorra. 

1890-ben, midőn a közigazgatás államosítása kísér-
tet^ a vármegye alispánja azzal az okos indítványnyal 
lépett fel, hogy az árvaházban évek óta felhalmozott 
tartalék-alap miért lenne az ál lampénztáráé ? Vegyük ele-
jét s a vármegye szavazzon meg abból 242,645 frtot egy 
megyei árvaházra. Az indítvány természetesen eltogad-
taott. 

Majd bemutattatott a kiküldött bizottság tervezete, 
mely szerint az árvaház vezetése Grác-ból behívandó 
sziirka-nénékre lenne bizandó. Ez protestáns részről ellen-
zéssel találkozott, s az ellen felebbezés is ment fel 
Szápáry belügyminiszterhez. A miniszter leirt, hogy a 
megye illeszsze be az alapszabályokba az — esetleg — 
gondnok és gondnoknő által való kezelés módozatait is. 

A protestáns — ugyan nagyon gyenge — ellenzék 
ismét felszólalt és kizárólag csakis az utolsó módozatot 
kívánta alkalmazásba venni. Ekkor történt az a gyászos 
eset, hogy egy református lelkész a r, katholikus megye-
gyűlési tagok nagy éljenzése és helyeslése mellett az 
apácák mellett szónokolt, érvelve azzal, hogy vezesse 
bárki, csak meg legyen mielőbb. Azt csak mellékesen em-
lítem, hogy egy buzgó világi tanácsbiránktól s mástól is 
ezért keserű szemrehányást kapott, melyet könyezve 
fogadott — a gyűlés után. Nemsokára meghalt. Jó, hogy 
árvái a pártfogolt intézetbe nem kerültek. Talán megfor-
dult volna sír jában. 

Újra, s most már nyomósabb felebbezéssel éltünk. 
A belügyminiszter 1892. április 3-án kelt 18.614. sz. ren-
deletével, a felebbezés mellőzésével az alapszabályokat 
helybenhagyta, azonban mégis: »oly kikötéssel, hogy ha 
az árvaház a szerzetesnöh által teljesítendő vezetése ellen 
bármikor indokolt panaszt emelne, a vármegye közönsége 
az iránt vizsgálatot elrendelni, tíz év elteltével pedig az 
intézet vezetését okvetlenül részletesen megvizsgáltatni 
tartozik, hogy annak eredményéhez képest a további 
vezetésre nézve intézkedhessék*. 

Ez is valami volt. A felebbezés egészen kárba nem 
veszett. 

Ezek az előzmények, a melyek a tényállást félre-
magyarázhatlanul megállapítják. 

Az alapszabály 2. §-a így szól : «Ezen intézetbe az 
árvák valláskülönbség nélkül vétetnek föl.* A mi nagyon 
természetes oly intézetben, mely törvényhatósági jellegű 
s mely minden felekezetű árvák elvont vagyonából meg-
takarított fillérekből létesült. 

A fiú növendékek rendszerint 12, a leányok 15 éves 
korukig tartatnak benn. Azonban az intézet kilépésük 
után is felügyeletet gyakorol, a fiuknál a 18, a leányoknál 
férjhez menetelükig, illetve 19. évükig. (7. §.) No lám! 
ez csak természetes, az 1868. évi LIII. t.-cikkre való 
tekintetből is. 

* E cikket, mely hivatalos akták alapján egy tűrhetetlen 
lelekhalászó mesterkedésről rántja le a leplet, a legkomolyabban 
ajánljuk a kerületi gyűlés és a konvent tagjainak, v a l a m i n t a prot. 
képviselők figyelmébe. Szerte. 
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A növendékek az intézetben »magyar nyelvű és 
szellemű® elemi oktatásban részesülnek. (Eckerd Pulcheria 
és Feigl Hyacinta német szerzetesnők útján!) 

>A növendékek egymásközti kölcsönös szeretetre, 
embertársaik iránti tiszteletre, a felsőbbség iránt engedel-
mességre stb. szoktassanak* — mondja a 9 §. Arról 
azonban, hogy vallásosakká neveltessenek, a §-ok közt 
nincs szó. De a 10. §. mégis mond valamit, mikor így 
szól:« a választmány által napi tan- és órarend és házi-
szabályok alkotandók*. Ez ugyan keveset mond, mégis 
sokat, hogy t. i. egyebeket elintéz a választmány. 

Az árvaház tehát félmillió korona alappal hamar 
elkészült s 1893. évben megkezdte működését 100 árvára 
berendezve; első évben 32 növendékkel, 1896-ban már 
50-nel. A tanítást — a hitoktatás kivételével — az irgal-
mas nővérék végzik. R. kath. hitoktató: Igaz Béla. 

Megemlítem még, hogy ez időben pécsi missziói 
lelkész Papp Zs. volt s Pécs a tolnai egyházmegyébe volt 
kebelezve. Gondoltak-e az á rvaház ra? azt nem tudom. 

A pécsi egyház 1896-ban Felső-baranyába kebelez-
tette át magát. Áz első vizitáció 1897-ben mindjárt ér-
deklődni kezdett az árvaház iránt, melynek aztán külö-
nös eredménye lett. A m. lelkész ugyanis azt jelentette 
hogy az árvaházba a másfelekezetű lelkészt be-, a növen-
déket onnan ki nem bocsátják, hanem Igaz Béla adja ott 
nekik az igaz hitoktatást. 

Ennek aztán lőn valamelyes foganatja, a meny-
nyiben napvilágra jöttek az elrejtett, titkos dolgok. Az 
árvaházi választmány, 1897. évi julius 8-án tartott ülé-
sében, — »mivel — úgymond — az árvaházban ez 
ideig csak a róm. kath. vallású növendékek vallás-erkölcsi 
oktatásáról történt gondoskodás, s ezekkel együtt oktattaU 
tak az intézetben levő ev. ref. vallású gyermekek is« — 
ennélfogva elrendeli, hogy azok saját lelkészök elé járja-
nak s maguknak rendes bizonyítványt szerezzenek." 

Mily gyorsan történt intézkedés, mutat ja az, hogy 
október 6-án, tehát jól benn a következő iskolai évben, 
az alispán jelentése alapján rendeli el a választmány, 
hogy a névszerint is megnevezett 4 leány és 1 fiú árva 
hetenkint kétszer, kedden és csütörtökön d. e. 10—12 óráig 
tartozik a belvárosi népiskolába vallásos oktatásra járni. 

A késedelem okát aztán a lapokból tudtuk meg. Ugyanis 
az irgalmas szivek a gyermekeket ki nem bocsátották, 
mignem az alispán vármegyei hajdú által nem kisértette 
fel minden egyes alkalommal. Azt talán mondanom sem 
kell, hogy az elkárhozásra így kényszerített árvák az 
eretnek oktatással szemben mogorva és dacos paszivitással 
viseltettek. — De lássuk az aktákat. 

November 12-én a gráci vizitátor, Müngenssdorf Vil-
mos ékes német nyelven keresi meg a választmányt, a 
velük kötött Szerződésnek (melyet a megyei közgyűlés 
soha sem látott) s különösen annak 4. §-ának megsérté-
sét panaszolva, s kijelentve, hogy ha a most ismertetett 
intézkedést a választmány vissza nem vonja, ő kénytelen 
lesz a kedves nővéreket visszaparancsolni. 

A választmány rögtön ülést tart (nov. 18.), honnan 
a tisztelt vizitátorhoz hosszú levelet intéz, kifejtvén, hogy 
a felmondást »úgy ethikai és méltányossági, mint jogi okok-
ból el nem fogadhatjuk*. — (Elég kár volt!) 

»Kiindulva — úgymond — azon általánosan elis-
mert tényből, hogy hason intézet csupán az irgalmas 
nővérek önzetlen és kitűnő vezetése mellett érheti el cél-
ját (rkath. hittérítés ?!) s csupán az irgalmas nővérek 
emberbaráti és áldásos működése teszi lehetővé a tehe-
tetlen gyermekeknek az elzülléstől (sic!) és megsemmisülésé-

től leendő megóvását (ejh! hál a nagyhírű prot. á rvaház 
növendékei, honnan a társadalom előkelő tagjai kerültek 
ki, mind elzüllenek ? !) : a legmélyebb sajnálattal venné 
az egész (ho-hó! sok lesz a jóból) vármegye azt, ha 
intézetünktől ezen irgalmas nővérek visszahivatnának*. 

Ez az ethikai ok. Lássuk a méltányosságiakat. 
Méltányos, miután az árvák valláskülönbség nélkül 

vétetnek föl, hogy a más vallású is, mint a r. katholikus saját 
vallás- és erkölcsi oktatásban részesüljön. így kívánja 
azt a jogi egyenlőség — szónokolja — és a vallási türe-
lem. (Tudvalevőleg az apácák ennek lelkes apostolai!) 
Miután azonban a kötött szerződés 4. §-a szerint »a növen-
dékek az elemi, valamint a katholikus oktatást kizárólag 
csak az árvaházban nyerik, kijelentetvén, hogy az árvaház-
ban a megyés püspök által kinevezendő s a megyei árvaház 
alapból fizetendő hitoktatón kivül más vallású lelkész bebo-
csátást nem nyerhet«, kellett módot találni, —fo ly ta t j a , — 
hogy a nem r. katholikus gyermekek a saját vallásuk tanai-
ban oktattassanak. 

Letehetném a tollat, mert azt hiszem, látja mindenki 
hogy a felekezeti érdekeket a választmány mennyire tudja 
biztosítani, s mire jó az apácák alkalmazása. 

De e nevezetes okirat megvigasztalja a »barmher-
zigeket« a felől is, hogy nem lesz ebből az intézkedésből 
semmi baj, mely a titkos szerződésben imént körvonalzott 
célt veszélyeztetné, így szólván: »Túlnyomó részben lévén 
az intézetben a r. kath. gyermekek, sem a gyermekeknek 
egymással érintkezésénél, sem általában nem tűnik fel, 
hogy némely gyermek nem r. kath., hanem más vallás-
oktatásban részesül*. A mi nagyon természetes, miután-
»csupán ezen intézkedéssel vonatnak ki tehát a gyerme-
kek az irgalmas nővérek vezetése alól* — mondja az 
átirat, s felesleges hozzátennie, hogy ugyancsak nem ér-
tenék mesterségüket, ha ezt ellensúlyozni nem tudnák. 

A jogi okokat elhagyom. Még csak statisztikai ada-
tokat sorolok fel. Ma 1900-ban, tehát két év múlva, 
mikor az árvák száma bizonyosan közelít a 100 felé, 
már csak egy prot. árva van az intézetben. Ugy látszik, 
legalább egy időre nem vesznek fel protestánsokat s így 
kerülik ki azt, hogy a drága nővéreket esetleg elveszszék. 
Az alapszabály pedig azt mondja, hogy sorra kell venni 
a vármegye községeit, hogy lehetőleg minden község része-
sülhessen a jótéteményben. Pedig a megyében körülbelül 
90 reform, község van, és a megyebeli 1890. évi 
288,218 lélek közül 44 ezer református volt, tehát több mint 
] /5-e, s tegyük hozzá, hogy ezek a megye legjobb módú 
lakói, kiknek árváitól tetemes rész maradt benn a fél 
millió koronából, melyből négy éven keresztül prosely-
tákat neveltek s nevelnek ezután is, mig az intézet veze-
tése apácák kezében leend. 

Ez a tényállás az alapja az egyházmegyei közgyűlés 
19. sz. alatt hozott intézkedésének. S ez a tényállás most 
már hivatalos akták által van bizonyítva. 

Kapcsolatosan, csak megemlítem, hogy a honvéd-
hadapród iskolában is így áll a dolog. 25 növendék van, 
a ki vallásos oktatást nem nyer, ha csak a rendes tanár-
tól, a rkath. hitoktatótól nem. — A parancsnok a lelkész 
ajánlkozását már ingyen se fogadja el; vagy talán nem 
ért rá, mivel pápát látni zarándokolt Rómába ? Meglehet. 
— Pécsre majd még visszatérek. 

Nagyváty. Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 



I R O D A L O M. 
** A F r a n k l i n - t á r s u l a t k i a d v á n y a i b ó l három 

érdekes szépirodalmi művet kaptunk. Ábonyi Árpádnak 
»A század gyermekei < című, tizenöt elbeszélését tartal-
mazó kötetében csakugyan a század gyermekeit látjuk, 
de minden divatos szecesszió nélkül. Jellemző a drámai 
erő, érdekes mese-szövés, emberszerető meleg hangulat s 
a frivolság kerülése. Ezek az Abonyi irói tulajdonságai, 
melyek kedvesen, sőt bájosan érvényesülnek, a csinos 
kiállítású kötetben. Ára fűzve két korona 50 fillér. — 
Szabó Endre *Négy orosz költő« c. szép kötetében Puskin. 
Lermontov, Nyekraszov és Tolsztoj kiváló költők jeles 
költeményeiből közöl érdekes szemelvényeket. A gyűjte-
ményből megismerhetjük az orosz költészetnek eredeti 
sajátosságait, megkapó hangulatosságát, merész szárnya-
lását és rokonszenves humorát . A fordításban van erő, 
lendület és folyékonyság. A költeményeket megelőző elő-
szóban a négy orosz költő rövid életrajza és jellemzése 
olvasható. Ára fűzve 3 korona. — Popper Vilma kötete 
»Különös emberek« címen hat hosszabb elbeszélést tar-
talmaz, melyeket eredetileg németül irt a szerzőjök. Az 
elbeszélések reális háttérrel, tiszta lélektani alapon s a 
a szenvedélyek jellegzetes csoportosításával vannak meg-
írva. Ára fűzve 2 korona. Mindeme kiadványok megren-
delhetők Budapesten a Franklin-társulatnál. (F.) 

** H é b e r - m a g y a r s z ó t á r Mózes öt könyvéhez. 
Gyakorlati nyelvtani magyarázatokkal , a tanuló ifjúság 
számára irta StricJcer Simon tanító. Ára kötve 1 korona, 
megrendelhető a szerzőnél Baján. — A zsidó iskola leg-
nehezebb tantárgya a tóra, a Mózes öt könyve. Nemcsak 
azért, mert a tóra nyelve a zsidó tanuló előtt is ismeret-
len, hanem azért is, mert a mai iskola nem fordíthat e 
tárgyra annyi időt, a mennyi ennek sikeres megtanulására 
szükséges. Szerző e szótárjával segédkezet kivánt nyúj-
tani a . tanulóknak, hogy a tóra tanulását megkönnyítse. 
A szótár nem ABC sorban lexikonszerüleg, hanem hely-
zeti sorban, az előfordulás egymásutánja szerint közli a 
héber szavakat és azok magyar jelentését. Azt hiszszük, 
hogy a theológiai tanulók is hasznát vehetik e gyakorlati 
célra szolgáló szószedetnek. (F.) 

** A' Kis T ü k ö r c. evangéliumi vallásos néplap, 
melynek erőteljes és hitbuzgó iránya a racionálista és 
kritikai irányú lelkészeknek kezdettől fogva nincs Ínyére, 
évről-évre erősödik s mind szélesebb rétegeit hódítja meg 
a magyar népnek Mi ezt örvendetes jelenségnek, a vallá-
sos ébredés jelének tekintjük. Mert az a tény, hogy ez a 
határozottan evangéliumi irányú lapocska a sok ócsárlás, 
gyanúsítás, versenylapokkal való elnyomási kísérletek 
dacára is él és erősödik, mig a se hév se hideg ellen-
lapok pártolás hiányában megszűntek: egyszersmind azt 
is bizonyítja, hogy a hitszilárdítás és keresztyén építés 
munká jában lágymeleg, színtelen hittel semmire se lehet 
menni. Keresztyén hitet csak a Jézus Krisztus tiszta evan-
géliumával lehet fölébreszteni és nemesíteni; minden más 
kísérlet hiába való. A ki őszintén akar ja , hogy népünk 

visszatereltessék a hitbuzgó ev. keresztyén hithez és 
erkölcsökhöz, az támogassa ezt a jó munkában és szép 
sikerrel forgolódó lapot, mely dr. Kecskeméthy István 
szerkesztésében és kiadásában jelenik meg hetenkint egy 
íven. Ára egész évre 4 korona. 

** B e s z é d e k Soltész Elemérnek, a nagybányai refor-
mátus egyház megválasztott lelkipásztorának beiktatása 
alkalmával 1899. december 17-én. Ára 30 fillér. Tartal-
mazza Sátor Dávid tanácsbiró beiktató beszédét és Sol-
tész Elemér beköszöntő beszédét az elő- és utó-imád-
sággal. Jóravaló, bibliás beszédek, csinos kiállításban. 

E G Y H Á Z . 

Val lá sos e s t é k Pápán . Pápán minden szerdán 
vallásos estélyek tar tatnak a főgimnázium zenetermében 
és a közönség mindenkor megtölti a tágas helyiséget. Az 
estélyeken Kiss József theol. tanár, a pápai ref. egyház 
újonnan választott lelkipásztora és Csomasz Dezső főis-
kolai szenior, segédlelkész működnek közre felolvasások 
tartásával, s olykor-olykor a theológusok is részt vesznek 
a hiterősítő munkában. Isten áldása kisérje buzgólko-
dásukat ! 

A róm. ka th . a u t o n ó m i a i k o n g r e s s z u s január 
hó 31-én nyílt meg Budapesten, a főrendiház tanácskozó 
termében, Vaszary Kolos és gróf Szápáry Gyula elnöklete 
alatt. A kongresszust megelőzőleg 29-én és 30-án előze-
tes tanácskozások voltak, a melyeken az általános elvekre 
nézve próbáltak megállapodni. A püspökök konferenciája 
meg is állapodott, természetesen a maga álláspontja sze-
rint, s kimondotta, hogy az autonomiát kivánja ugyan, 
de semmi olyan intézkedésekhez nem járul, a melyek a 
>Katholica egyház isfenileg megállapított szervezetébe 
(ér tsd: hierarkhiai mindenható hatalom) ütköznek*; mi-
után pedig úgy a 27-es bizottságnak, mint a bizottsági 
kisebbségnek az elaborátumaiban ilyen diszpozíciók van-
nak : a püspöki kar egyiket sem fogadja el a tárgyalás 
alapjául, hanem egyelőre várakozó álláspontot foglal el. 
Nem ment azonban ilyen simán a dolog a püspökök és 
a világiak közös előkészítő tanácskozásán . Szápáry Gyula 
elnök az indítványozta, hogy mielőtt az autonómiai ter-
vezet megalkotásába bele mennének, kérdezzék meg a 
kormányt és a püspöki kart, hogy ők miként akarják az 
autonomiát. A mire aztán Ugrón Gábor erősen neki ron-
tott a püspöki karnak, hogy titkolózik, nem nyilvánítja, 
hogy ő mit akar, s ezzel ez a nagyfontosságú dolog csak 
újabb és újabb halasztást szenved. Ugyanilyen hangon 
beszélt Bakovszky István is, mire az értekezlet elhatá-
rozta, hogy a halasztásba nem megy bele, hanem azon-
nal tárgyalás alá veszi az elaborátumokat. Ugyancsak még 
30 án külön értekezleten tanácskoztak a 27-es bizottság 
tervezetének és a kisebbség külön véleményének párt-
hívei. A kisebbségi vélemény pártolói kimondták, hogy 
ezt a véleményt fogják támogatni és védelmezni, s hogy 
nem egyeznek bele semminemű halasztásba, hanem álta-



lános vita után a részletes tárgyalást követelik, hogy egy 
szerves egészet tevő munkálatot terjeszthessenek a király, 
mint legtöbb kegyúr elé, s hogy a r. Katholikus közönség 
teljes és tökéletes tájékozást nyerhessen a r. kath. autonó-
miának tartalmáról, hatásköréről, elveiről és hivatásáról. 
— Ilyen, nem épen kedvező előzmények után nyilt meg 
31-én a kongresszus, a melynek tanácskozásairól jövő 
számunkban adunk összefüggő tudósítást. Bár vannak, a 
kik reményeket fűznek a kongresszushoz s hiszik, hogy 
meg fogja alkotni a kivánt autonomiát, — mi, megvall-
juk, nem osztozunk ebben a reménységben. Bajos ott 
valamilyen autonomiát alkotni, a hol olyan elemek állnak 
szemközt, mint a legfőbb kegyúri és ellenőrzési jogot 
védő állam, a hierarkhiai hatalomból semmit engedni 
nem akaró klérus és a jogokat követelő világi elem. Mind-
egyik a maga jogait védi, pedig — a mint a Bp. Hirlap 
vezércikkezője igen helyesen mondja — »könnyen belát-
ható, hogy az autonómiának adandó hatáskört valakinek 
vagy valakiknek hatásköréből kell elvenni. Ha mindenik 
tényező ragaszkodik mostani összes jogaihoz és hatás-
köréhez, akkor mi lesz az autonómia tar ta lma? Üres 
semmiség. Semmiségért pedig kár a hívek ezreit sorom-
póba állítani«. 

A brassói évang. magyar egyházmegye lel-
k é s z i é r t e k e z l e t e jan. hó 18-án tartatott meg Brassóban. 
Kisebb adminisztratív dolgok elintézésén kívül volt néhány 
közérdekübb tárgya is az értekezletnek. így helytelenítette, 
hogy az utóbbi időben némely gyülekezetben a reggeli 
istentiszteletek orgona nélkül tartatnak, meg s kimondta, 
hogy az orgonakiséretre vonatkozó régebbi püspöki ren-
delet mindenütt szabályozó legyen. — A fonóházak és a 
felserdült ifjúság ellenőrzés nélkül végbemenő táncai káros 
hatással vannak a közerkölcsökre, a miért is elhatározta 
az értekezlet, hogy az esperesi hivatal útján felír az al-
ispánhoz ezeknek beszüntetése iránt. Panasz tárgyát 
képezte az is, hogy a kepefizetés igen rendetlen és sokan 
kivándorolnak, a nélkül, hogy e tekintetben lerónák köteles-
ségüket. Elhatározta tehát az értekezlet, hogy felír az 
alispáni hivatalhoz s felkéri, hogy kivándorlási útlevelet 
csak azoknak adjanak, a kik nemcsak állami és községi, 
hanem egyházi kötelezettségeiknek is eleget tettek. — 
Elhatározták továbbá, hogy az egyöntetűség kedvéért, 
hivatalos funkciók alkalmával egyforma föveget fognak 
használni s a jövő gyűlésen a fövegformát is meghatá-
rozzák .Végül szükségesnek mondották ki, hogy az egye-
temes lelkészi értekezlettel szervi összeköttetésbe lépjenek 
és a kellő lépéseket az iránt meg is teszik. 

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 b e n a lelkészi 
jövedelmek 1200 koronáig való kiegészítésére a következő 
összegek utalványoztattak. Az első utalványozás alkal-
mával kapott: 1. Az alsószabolcs-haj duvidéki egyház-
megyében: Acsád 631 kor. 84 fillért. H.-Dorog 378 kor. 
80 fillért, Tiszalök 12 kor. 50 fillért, T.-Polgár 106 kor. 
68 fillért. 2. A beregi egyházmegyében: Asztélv 73 kor. 
48 fillért Balazsér 593 kor. 87 fillért, B ú c s ú " 4 1 8 kor. 
90 fillért, Fornos 140 kor. 92 fillért; Gecse 619 kor. 
96 fillért. 3. A bihari egyházmegyében: K.-Szánló 366 kor. 

6 fillért, K- Jenő 274 kor. 23 fillért, Less 698 kor. 70 fillért, 
M.-Telegd 450 korona 6 fillért, M. Telki 207 korona 
16 fillért, Nyüved 186 korona 58 fillért, Örvénd 149 kor. 
31 fillért, Puszta-Told 197 korona 63 fillért, Puszta-
Újlak ' 4 2 6 korona 96 fillért. 4. A debreceni egyház-
megyében: Vértes 101 kor. 10 fillért. 5. Az érmelléki 
egyházmegyében: Ér-Olaszi 474 kor. 66 fillért, G.-Petri 
352 kor. 40 fillért, P.-Telek 187 kor. 26 fillért. 6. A felső-
szabolcsi egyházmegyében: Mihálydi 156 kor. 71 fillért. 
7. A máramaros-ugocsni egyházmegyében : Gyulaj 232 kor. 
38 fillért. Tamásváral ja 341 kor. 85 fillért, Keresztúr 623 kor. 
44 fillért, Nagy-Tarna 588 kor. 32 fillért, Nevetlen 361 kor. 
36 fillért, Hosszúmező 173 kor. 81 fillért, Péterfalva 604 kor. 
21 fillért, Halmi 268 kor. 66 fillért. 8. A nagybányai 
egyházmegyében: Apa 153 kor. 22 fillért, Aranyos-
Medgyes 54 fillért, Adorján 556 kor. 33 fillért, Amarc 402 kor. 
84 fillért, Batiz 426 kor. 49 fillért, Egri 224 kor. 80 fillért, 
Garbolc 671 kor. 16 fillért, Hirip 117 kor. 88 fillért, 
Homok 632 kor. 64 fillért, K.-Hodos 462 kor. 17 fillért, 
Rozsály 756 kor. 73 fillért, Sárköz-Ujlak 662 kor. 15 fillért. 
9. A nagykárolyi egyházmegyében: Kraszna-Szt.-Miklós 
710 kor. 66 fillért, "Király-Daróc 488 kor. 66 fillért, 
Mérk 275 kor. 56 fillért, Ó-Pály 493 kor. 5 fillért, 
Vitka 42 kor. Nagydobos 17Ö kor. 60 fillért. 10. A nagy-
szalontai egyházmegyében: Belényes-Remete 444 kor. 
25 fillért, Belényes 49 kor. 30 fillért, Belényes-Ujlak 207 kor. 
70 fillért, B.-Sonkolyos 438 kor. 84 fillért, Bélzerind 397 kor. 
45 fillért. Borossebes 75 kor. 34 fillért, Csermő 353 kor. 
50 fillért, Feketetót, 447 kor. 66 fillért, K.-Apáfi 201 kor. 
80 fillért, Ménes-Gyorok 41 kor. 44 fillért. Pankota 133 kor. 
36 fillért, Szakái 400 kor. 63 fillért, Sarkad-Keresztúr 192 kor. 
36 fillért, Szemlak, 99 kor. 64 fillért, Tamásda 241 kor. 
73 fillért. 11. A szatmári egyházmegyében: Mi'ota 
28 kor. 68 fillért, Puszta-Daróc 428 kor. 93 fillért, 
Rápolt 459 kor. 24 fillért. Összesen 22,289 kor. 73 fill. 
— A második utalványozás alkalmával kapott : Déda 322 kor. 
78 fillért, Kiskólcs 30 kor. 92 fillért, Kőszegremete 31 kor. 
50 fillért, Lázári 273 kor. 43 fillért, Lorántháza 31 kor. 
13 fillért, Patóháza 459 kor. 73 fillért, Szamoskóród 627 kor. 
96 fillért, Uszka 452 kor. 86 fillért, Kak-Szt.-márton 299 kor. 
96 fillért, Méhtelek 449 kor. 50 fillért, Magosliget 546 kor. 
79 fillért, Nagyhodos 522 kor. 64- fillért, Pettyén 381 kor. 
94 fillért, Szárazberek 262 kor. 33'fillért, Tisztaberek 488 kor. 
45 fillért, Udvari 408 kor. 18 fillért, Nagykolcs 305 kor. 
70 fillért, Misztót falu 383 kor. 80 fillért, Sárköz 542 kor. 
28 fillért, Hegyközujlak 184 kor. 51 fillért, Hegyközszál-
dobágy 283 kor. 88 fillért, Hegyközpályi 158 kor. 01 fillért, 
Tiszaújhely 589 kor. 60 fillért, Verbőc 421 kor. 98 fillért. 
Összesen 8459 kor. 86 fill. 

I S K O L A. 
A b u d a p e s t i ref. t h e o l ó g i á n j anuár hó 11-től 

31-ig tartattak meg a félévi kollokviumok. Folyó hó 1-én 
tartatott meg az első évesek félévi vizsgálata, a melyen 
a növendékek szép készültségről tettek bizonyságot s a 
legnagyobb részük altalános jeles és jó osztályzattal 
bocsáttatott át a második félévre. 

A n é m e t o r s z á g i t a r t o m á n y e g y e t e m e k immatri-
kulált rendes és engedélylyel hallgatók létszáma a folyó 
téli félévben a következő kimutatásból tűnik k i : Berlin 
6 4 7 8 - f 4 8 4 3 , München 4049 + 279, Lipcse 3481 - f 368, 
Bonn 1886 + 143, Halle-Wittenberg 1636 - f 181, Boroszló 
1618 - f 131, Tübinga 1361 + 3 0 , Heidelberg 1 2 5 0 + 119, 



Göttinga 1238 + 87, Freiburg i. Br. 1235 + 66, Strass-
burg 1105 + 64, Marburg 1040 + 74, Erlangen 974 20, 
Königsberg 840 + 44, Giessen 802 + 74, Greifswald 759 + 
15, Kiel 757 + 54, Jena 665 + 54, Münster 620 + 1 2 
és Rostock 464 + 19. A würzburgi egyetem hallgatóinak 
létszáma még nem ismeretes. E nagy létszámot olvasva 
csakugyan nem frázis az, hogy a prot. Németország a 
tudományok hazája és klasszikus talaja. 

A ber l in i t u d o m á n y e g y e t e m e n a jelen téli fél-
évben 186-an látogatják a keleti nyelvek semináriumát, 
kik hivatásuk szerint assessorok, dragomán-jelöltek, taní-
tók, bölcsészek, katonatisztek, orvosok, theológusok és 
technikusok. A hallgatók között nők is találhatók. Kül-
földi van 8. A nyelvtani kurzusokat tekintve oroszul 
tanul 34, arabusul 32, kinai és spanyolul 27, törökül 25, 
görögül és persául 8, guzaretiul 5, hindustánul 2 s más 
gyarmati nyelvek közül 6. A keleti nyelvek tanulmányo-
zásának élénksége a világforgalom élénksége mellett tesz 
bizonyságot. 

E G Y E S Ü L E T . 
A protestáns országos árvaházra a karácsonyi 

gyűjtés alkalmából pénzben összesen 2501 frt 71 kr. 
gyűlt össze; természetbeli adományokban (ruha, élelmi-
szer, fűtő, tanszerek stb.) pedig közel annyi értékű. A 
pénzbeli adományokból gróf Teleki Sándorné 169 frtot, 
báró Dániel Ernőné 592 frtot, Bomanovszky Endréné 175 frt 
50krt , Geduly (Jy uláné25Irtot , GrcgersenGildbrsLndné 125 frt 
50 krt, ! Gnolh Sándorné 28 frtot, Gyöngyélyi Jánosné 83 frt 
80 krt, Habercrn Jonathánné 109 frtot, Hunfalvy Pálné 
171 frtot, Iluzella Elekné 15 frtot, Kovács Sándorné 440 frt 
91 krt, König Gyuláné 85 frtot, Licdemann S&mue\né 140 fi t 
50 krt, Lux Edéné 42 frtot, Rik Gusztávné 30 frtot, 
Szilassy Aladárné 89 frt 50 krt, Végh Arthurné 36 frt 
50 krt, és Brocskó Lajos 143 frt 50 krt gyűjtött. A 
választmány mind a gyűjtőknek, mind az adakozóknak 
az árvák nevében szives köszönetét nyilvánítja. 

S z e r e t e t v e n d é g s é g . A Lóránt ffy-Zsuzsanna egye-
sület jan. 31-én igen szép szeretetvendégséget rendezett 
a budapesti ref. főgimnázium nagytermében. Mint más-
kor, ügy most is összekötötte a hasznost a kellemessel, 
s a mellett, hogy a barátságos téázás mellett kellemes 
élvezetett nyújtott dr. Csiky Kálmánné úrnő zongorázásá-
val, ifj. Gönczy Pál énekével és Eördög Árpád szavala-
tával, — adott nemes táplálékot a lelkeknek is. Vargha 
(iyuláné, az egyesület alelnöke egy igazán evanngéliumi 
erőtől lüktető beszédet mondott, lelkesítve a jelenvoltakat 
a keresztyéni munka folytatására; végül pedig Gergely 
Antal lelkész tartott bibliamagyarázatot. 

A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t 1900. február 
hó 12-én, hétfőn közgyűlést tart a következő programmal. 
I. Délután 3 órakor isteni tisztelet a Kálvin-téri templom-
ban. Felálló ének a 75. dicséret 1. verse. Közének a 
116. dicséret 1. és 3. verse. Imádkozik Szász Károly 
püspök. Karének Krausz Gusztáv vezetése alatt. Prédikál 
Szabó Aladár theol. tanár. Végének: a 116. dicséret 4. 
verse. II. — 4 órakor közgyűlés a ref. főgimnázium rajz-

termében (Lónyai-utca 4/c. II. emelet). — III. Fél hat óra-
dor szeretetvendégség a gimnázium dísztermében. Beszé-
det tart Ft rmaud Karoly, az ifjúsági egyletek világszö-
vetsége központi bizottságának titkára Genfből. Zongorázik: 
Norgauer Adél k. a. Énekelnek: Rónay Gusztávné úrnő 
és Fröhlich Theodora k. a. Szaval : Rajnai Irén k. a. 
Bibliamagyarázatot tar t : Gergely Antal ref. lelkész. Sze-
retetvendégségre jegyek két koronájával kaphatók az 
egyesület pénztárosánál : Szőts Farkasné úrnőnél és a 
választmányi tagoknál. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület munka-
p r o g r a m m j a februárra . Minden kedden este 8 órakor 
bibliaolvasás a h o l d - é s rózsa-utcai imatermekben az esteli 
isteni tiszteletek után. Február 1-én a »Lapbizottság* 
ülése és tanácskozása az összes érdeklődők bevonásával 
a theologia nagytermében 7 órakor. Február 8-án 7 óra-
kor felolvas Kovács László: a »Boszorkányhitről«; 15-én 
Sidó Z o l t á n : a »Nazarénizmusról« ; 22-ikén Fleisclier 
Gyula : a »Fehérkereszt-egylet érdekében«. 

Hirek a budapesti ref. ifjúsági egyletből. Az 
eg>esület jan. 30-án tartott összejövetelén megállapította 
a febr. 11. ünnepélyes gyűlés műsorát, mely a követ-
kező : 1. Ének. 37. dics. 1. v. Jövel Szentlélek Úr Isten. 
2. Ima. Csűrös István püspöki titkár. 3. Titkári jelentés 
a diákosztály munkájáról , Makay Lajos a diákosztály 
titkára. 4. Az evangéliumi keresztyén diákok londoni kon-
gresszusáról. Irta és felolvassa: Hamar István theol . tanár 
a magyar evangéliumi keresztyén diákok képviselője a 
kongresszuson. 5. Rövid beszédeket t a r t anak : Fermaud 
Károly, ker. ifj. egyletek világszövetségének titkára, Vebster 
skót lelkész, Vörös Sándor tanárjelölt, Fleisclier Gyula 
joghallgató, Forgács Gyula, Gergely Antal lelkész és 
Szabó Aladár tanár s esetleg a vidék küldöttei. 6. Ének. 
137. dics. 6. Jöjjön el a te országod, — Töltse be uralko-
dásod, — Oh mi királyunk e földet, — Szaporítsad seregedet, 
— Drága igédnek kész szállást — Adj mindenütt szabad fo-
lyást. 7. Ima. Dr. Eördögh Árpád ügyvédjelölt. E napon, febr. 
11-én azok a diákok, kik nem szégyenlik a Krisztus evan-
géliumát, a világban mindenfelé, még Japánban . Chiná-
ban is tar tanak összejöveteleket. Reméljük, hogy a magyar 
diákok is megmutatják, hogy tudnak lelkesedni az evan-
géliumért az igazság és szabadság forrásáért. — Erre a 
gyűlésre testvéri szeretettel meghívja az egyesület hazánk fő-
iskoláinak sgimnáziumainak növendékeit is. Legalább egy kép-
viselőt minden prof. iskola küldhetne! — Megható volt, ugyan-
csak a 30-iki összejövetelen az a jelenet, midőn egy tag szép 
szavakkal üdvözölte s kérte forrón szeretett elnökére, Szilassy 
Aladárra, 53 szült tés napja alkalmával az Úr áldását. 
Ifjú erővel küzd ő ma is a szent eszmékért, s nem elis-
merésért, nem jutalomért, hanem mert szereti s nem szé-
gyenli a Krisztus evangéliumát; szereti hazáját , egyházát, 
annak reményét: az ifjúságot. Szilassy A. elnök úr meg-
köszönve a szívből jövő szavakat, saját életéből vett pél-
dákban igyekezett kimutatni az isteni gondviselés csodá-
latos bölcseségél, mely akkor is áld, mikor ostoroz, már 
gyógyít, mikor sebez! Azért hitre, kitartásra buzdította az 
ifjakat. Ne csüggedjenek, az Úr a benne hivőt el nem 
hagyja! 

GYÁSZ ROVAT. 
f K a t o n a Kardos Károly , a máramaros-szigeti 

ref. főgimnázium nyugalmazott tanára, tiszteletbeli igaz-
gatója, kormányzó tanácsának és tanügyi bizottságának 
tagja jan . hó 19-én, életének 72-ik évében elhunyt. 



f K e m e n c z k y J á n o s csabdii ref. lelkész, január 
26-án, 68 éves korában elhunyt. 

f N a g y Ignácz , a kölkedi ref. egyház lelkipász-
tora január hó 30-án elhunyt. 

Nyugadjanak békében. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* S z e m é l y i hírek. A nagyvázsonyi ref. egyház 
(Dunántúl) Szalconyi József mohai volt lelkészt, — a 
szentantalfai ref. egyház (Dunántúl) Ráczkevy Béla vár-
palotai helyettes lelkészt, — a szeghalmi ref. egyház 
(Tiszántúl) Técsy József szilágy-paniti lelkészt, — a balaton-
it övesdi (Dunántúl) ref. egyház Szűcs Károly felcsuti 
lelkészt, — a felcsuti ref. egyház pedig Szúcs Károly 
helyébe Csálii István sz.-endrei helyettes lelkészt vá-
lasztotta meg lelkipásztorává. 

* Szép l e l k é s z v á l a s z t á s o k . Mult heti számunkban 
hirt adtunk már a felől, hogy az enyingi ref. gyülekezet 
Szűcs Zoltánt, a földesi ref. gyülekezet pedig Karácsony 
Imrét választotta meg egyhangúlag lelkipásztorává. Most 
felemlítjük újra e választásokat, mert mindkettő oly szép 
gyülekezeti háláról tesz tanúbizonyságot., a mely ma már — 
fájdalom! — csak ritkaság számba megy. Mindkét válasz-
tásnál az apák jó emlékezete s az irántuk érzett hála 
vezérelte a gyülekezeteket, mert Szűcs Zoltán fia az 
enyingiek szeretve tiszteli s csak nem régen elhunyt pap-
jának Szűcs Jánosnak, Karácsony Imre atyja pedig, Kará-
csony Mihály 40 éven át volt kedves tanítója a földe-
sieknek. Szép, nagyon szép dolog az, a mikor a gyüle-
kezetek hálával és szeretettel emlékeznek egykori veze-
tőikre s ez érzelmek által vezéreltetve, azoknak fiaiban 
is jutalmazzák az elhunytak érdemeit. Bárcsak minél 
több ilyen örvendetes tényről emlékezhetnénk meg ! — Az 
uj lelkipásztorokat a bizalom és a szeretet fogadja hiva-
talukban és ez azt a kötelességet rója rájuk, hogy az 
apák jó emlékezetére s gyülekezeteik bizalmára érdeme-
sekké is igyekezzenek tenni magukat, hűséges és szere-
tetteljes munkálkodásuk által. Nem kételkedünk benne, 
hogy erre törekedni is fognak, s a kegyelemnek Istene 
bizonyára meg is áldja őket szerető gyülekezeteikkel 
együtt. 

* Evangélikus testvéreink figyelmébe. Az »Ev. 
Szemle* szerkesztője szokása szerint bősz dühvel tör 
ismét ellenem s az evangéliumi keresztyén ifjúsági egyle-
tek hatalmas világszövetségének elnöke és titkára, Barde 
Eduárd és Fermaud Károly úr ellen. Az »Ev. Szemle* 
szerkesztőjének támadásával én ugyan nem törődöm, de 
mivel félek, hogy erőszakos terrorizmusa evangélikus 
testvéreink körében legalább is félreértést szül ama tiszte-
letre méltó férfiak s az általok képviselt úgy ellen, — egy 
nevezetes tényre hívom fel a figyelmet, t. i. arra, hogy 
az evangéliumi keresztyén ifjúsági egyletek világszövetsége 
legközelebb, 1902-ben Norvégia fővárosában, Christianiá-
ban tartja gyűlését. A norvégek pedig, tudjuk, nagyon jó 
lutheránusok, hanem abban különböznek az »Ev. Szemle* 
szerkesztőjétől, hogy a Krisztus evangéliumában hivők 
iránt testvéri szeretettel viseltetnek. Hiába mondja tehát 
az »Ev. Szemle« szerkesztője, hogy Barde úr és Fermaud 
úr más evangéliumot hirdetnek, mint ő. Ez kétségkívül 

igaz. Barde úr és Fermaud úr azt az evangéliumot hir-
detik, a mit Pál apostol hirdetett s a mi a norvég és 
svéd lutheránusokat és sok más lutheránust is élteti és 
nem az *Ev. Szemle« gyűlölködő evangéliumát. Reméljük 
azért, hogy a magyarországi evangélikusok közt is lesz-
nek, a kik az >Ev. Szemle* szerkesztőjét pápául el nem 
ismerik s terrorizmusától nem félnek. Dr. Szabó Aladár. 

L a p u n k 1888-diki é v f o l y a m á n a k teljes és ép 
példányát keresi szerkesztőségünk. A ki hajlandó azt 
eladni, tudassa árát a szerkesztőséggel. 

Szerkesztői üzenetek. 
F. L. H.-M.-Vásárhely. Megkaptuk; de csak a jövő 

számban hozhatjuk. 
S. L. S á m s o n . A kivánt kimutatásokat minden 

kerületre nézve nem hoztuk azért, mert hozták a kerü-
leti lapok; kivánatának azonban íme eleget teszünk. 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti theológiai konviktus megerősíté-

sére f. évi j anuár 21—28-dik napjain alólirotthoz a kö-
vetkező adományok és ajánlatok érkeztek: 1. Alapítvá-
nyul megajánlott és befizetett a jászkiséri egyház, Fejes 
Dániel lelkész útján ezer azaz 1000 koronát ; a Rákos-
palotai egyház, Benkő István útján befizetett kétszáz azaz 
200 koronát, az Ó-budai egyház, Mészáros Sámuel lel-
kész út ján megajánlott kétszáz azaz 200 koronát. 2. Év-
járadékul örök időkre megajánlott a Czeczei egyház. Szűcs 
Endre lelkész útján öt azaz 5 koronát ; gróf Pálffy-Daun 
Lipótné Budapesten megajánlott és 1900. évre befizetett 
10 korona életfogytig való járadékot. — 3. Adományul 
küldött a Solti egyház, Búzás Ferenc lelkész útján 20 ko-
ronát ; a Uercegszöllösi és Keöi egyházak, Kulcsár Sándor 
lelkész útján 4 — 4 koroná t ; Décsey Lajosné Budapesten 
5 koronát ; Rácz János nyug. lelkész Kecskeméten 8 ko-
ronát ; Dunaszentgyörgyi egyház, Kátai Endre lelkész út-
ján 50 koroná t ; Sárlcözy Sándor nyüdi lelkész gyűjtött 
4 koroná t ; Karancsi egyház, Tólh János lelkész útján 
küldött 4 koronát. — Ebben a 8-dik kimutatásban van 
1400 korona alapítvány, 15 korona évjáradélc és 299 ko-
rona adomány. Fogadják a szíves adakozók az akadémia 
elöljáróságának és a lápintézet jótéteményes ifjúságának 
hálás köszönetét. — A szükséglet 50 ezer korona, miből 
eddig begyűlt 3840 korona alapítvány, 661 korona örökös 
és életfogytig való évjáradék és 2101 korona 22 fillér 
adomány, a mi a szükségletnek épen kétötöd része. 
Legyünk rajta, hogy a még hiányzó háromötöd rész is 
összegyűljön ! Budapest, 1900. január 28-án Szöts Far-
kas, az akadémia igazgató-tanára. 

Felelős szerkesztő : Szöts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
LX. kerillet, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

Kiatló-Iiivatal : 
Horni/ánstky Viktor köni/vkereshedése ( A k a d é m i a 

bé r l i á za ) , h o v á a z e löf iz . és h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Fé l évre : 9 kor.; e g é s z é v r e : 18 kormta. 

Egyes szőni áru 40 fll 

Társadalmi igehirdetés. 
(A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület j anuá r 31-diki szeretetvendégségén 

elmondott beszéd.) 

Szeretett hallgatóim! Minden háziasszony, a 
ki vendégeket hí házához, a r ra törekszik, hogy 
azokat tőle telhető szivességgel fogadja, mulat-
tatásukról gondoskodjék, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat nála, s eltávozva, néhány kelle-
mes óra emlékét vigyék magukkal. Mi, a Lorántffy 
Zsuzsánna-egyesület tagjai, kik itt a háziasszonyi 
szerepet viszszük, mi is szivünknek egész szere-
tetével fogadtuk itt ma is kedves vendégeinket ; 
igyekeztünk, hogy jól érezzék magukat körünk-
ben, gondoskodtunk kellemes, szivet vidámító 
művészi élvezetekről is, s őszintén óhaj t juk, 
hogy ők e helyről eltávozva, kellemes emléke-
ket vigyenek magukkal az itt töltött pár óráról. 
De ezzel nem elégszünk meg, még többet is szeret-
nénk. Egy kellemes óra emlékét könnyen el-
moshat ja egy más kellemes órának benyomása, 
s feledve van a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület 
az ő szeretetvendégségével egyetemben. Igen, ha 
a LorántíTy Zsuzsánna-egyesület életéből csak 
ezt az egy képet ismerjük meg, a szeretetven-
dégséget, mely a maga nyájas, bizalmas formá-
jában, testet ós lelket üdítő élvezeteiben sokban 
hasonlít más társas összejövetelekhez, melyek-
nek igazán nincs más céljuk, mint hogy az 
azokban résztvevők néhány órát kedélyesen el-
töltsenek. S ezért mondom, hogy mi ezzel nem 
elégszünk meg, mi ennél többet szeretnénk. 

Azt szeretnénk, ha minden kedves vendé-
günk, a ki itt ma jól érezte magát, hajlandó 
volna mélyebben belepillantani a Lorántffy Zsu-
zsánna-egyesület életébe, megismerkedni annak 
céljával, egész tevékenységi körével, s ki-
venni abból a maga részét. Oh, mer t ju tna belőle 
rósz mindenkinek, nemcsak azoknak, kik ma itt 
vagyunk, hanem minden magyar asszonynak, ki 
szivén viseli nemzetének erkölcsi javulását, min-
den keresztyén asszonynak, ki lelkén hordozza 

Isten országának terjesztését. Mert a cél : az 
Isten országának terjesztése, annak a tudatnak 
fölébresztése minden emberi szívben, hogy mind-
nyájan Isten gyermekei vagyunk, egy közös 
édes mennyei Atyának gyermekei, testvérek a 
Krisztusban, hogy mindnyájunknak szent jogunk 
van ahoz a kegyelemhez, melyet Isten számunkra 
fölajánl, s melynek váltságdíja a mi hi tünk; mert 
az í rás szavai szerint: kegyelemből tar tatunk 
meg hit által és pedig ki-ki a maga hite által. 
Oh, a ki ezt egyszer megértette, a ki ennek 
teljes tudatára jutott , nem szent kötelessége-e 
annak a r ra törekedni, hogy fölébreszsze mások-
ban is ezt a hitet, ezt az erős, rendületlen hitet, 
mely nem riad vissza a világ előítéleteitől, közö-
nyétől, gúnyjától, hanem egyedül az ő Istenére 
támaszkodik, a r ra a jó Istenre, a ki nem hagyja 
el azokat, a kik () benne hisznek. Ezt a hitet 
akar juk mi is terjeszteni, a Lorántffy Zsuzsánna-
egyesület tagjai, ezt ápolgatjuk ós erősítjük első 
sorban is magunkban ós egymásban, mert más-
nak csak abból adhatunk, a mivel magunk is 
bírunk. Ezt ápolgatjuk és erősítjük imádkozás, 
bibliaolvasás, vallásos beszédek hallgatása ál-
tal, ezért tettük varró-óráink központjává is a 
bibliaolvasást és annak magyarázását, — ezért 
rendezünk az óv első hetében minden este val-
lásos összejöveteleket. S óh, mily feledhetetlen 
szép esték voltak ezek. Mennyire szeretném, ha 
azok közül, a kik ma itt vannak, sokan ott let-
tek volna azokon is, ha mindenki ott lett vo lna! 
De sajnos, nálunk az ilyen összejövetelek még 
sok előítéletbe ütköznek. Tudományos, szépiro-
dalmi, művészeti dolgokról érdemesnek tar tunk 
meghallgatni egy-egy szép tanulságos előadást, 
élvezzük azt, s elismerjük, hogy okultunk belőle. 
De ha a legszükségesebb, a legérdekesebb, a 
legtökéletesebb tudományról, az Isten ismereté-
ről egy beszédet végig hallgatunk, akkor egy-
szerre meghátrálunk s kijelentjük, hogy a val-
lás olyan dolog, a miről nem kell beszólni vagy 
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legfölebb a templomban, a nagyon elég, ha az 
ember vasárnap délelőttönként végig hallgat egy-
egy prédikációt, sőt sokak szerint — bocsássa-
nak meg a jelenlevő férfiak — különösen a fér-
fiak szerint, még az is felesleges. Óh bizony, a 
vallás olyan dolog, a mit érezni kell ; olyan 
dolog, a mi egészen át kell, hogy hassa lényün-
ket, beleszövődjék é l e tünkbe ; olyan dolog, a 
minek erejéből cselekedni is kell.' Mert hogy 
arról, a mi bennünk oly hatalmasan uralkodik, 
ne akar junk beszélni, arról, a mi bennünket oly 
mélyen, oly bensőleg érdekel, ne szeressünk hal-
lani, abból, a mi bennünket annyira boldogít, 
a mi lelkünket úgy fölemeli, megnyugtatja, ne 
óhajtsunk másokat is részeltetni, ez lehetetlen, 
ez képtelenség. Oh, én félek, hogy a kik az 
Isten igéjét nem óhajtják, vagy épen nem akar-
ják hallani, azok nem óhajtanak ós nem akar-
nak róla gondolkozni sem, s a kik oly hide 
gen és közönyösen elkerülik az alkalmakat, 
mikor vallásos beszédeket hallhatnának, a vallást 
magát is kissé közönyösen veszik. Talán tisztes-
séges életet élnek, nem követnek el semmi olyant, 
a mit világi nyelven bűnnek szokás nevezni, 
sőt talán imádkoznak is minden este, de nem 
érzik az Isten irgalmába, az ő szent Fiának 
váltságába s a Szentlélek erejébe vetett hitnek 
azt a hatalmát, mely által újjászületik az emberi 
lélek, s olyan boldogságot talál a hitben, mely 
mellett mindaz a földi boldogság, mit a világ 
annak tart és nevez, vagyon, hatalom, dicsőség, 
eltörpül és elhomályosodik, s mely által a neme-
sebb értelemben vett földi boldogság : a békés 
valódi élet, becsületes munkakereset , ember-
társainknak irántunk nyilvánuló becsülése és 
szeretete igazán boldogsággá válik számunkra, 
mert mindebben fölismerjük és szüntelen érez-
zük az ő gyermekeit szerető és soha el nem 
hagyó mennyei Atyának áldó kezét. »A kinek 
szivét egyszerre igazán megragadta az evan-
gélium, az semmi iránt sem tud többé annyira 
érdeklődni, mint az iránta, mondá az előbb 
említett vallásos esték egyik szónoka, s az ón 
szivemben, s hiszem, hogy mások szivében is, 
visszhangra talált ez a mondás. 

S ez nem azt teszi, szeretett hallgatóim, 
hogy a hivő keresztyén nem érdeklődhetik min-
den iránt, a mi szép és jó, hogy nem ápolhatja 
szivében hiven és melegen a hazaszeretetet, a 
családja iránt való szeretetet ós kötelességórzést, 
hogy nem gyönyörködhetik mindenben, a mit 
költészet, művészet, tudomány szépet ós nemeset 
alkotott, de lelkében legelső helyet ad az Isten 
iránti szeretetnek, s nem feledkezik meg róla 
soha, hogy neki adjon hálát minden örömért és 
boldogságért, minden szépért ós nemesért, a mit 

számára ez a föld nyújt. Óh, mer t Isten nem 
feledkezett meg rólunk, megmutat ta , hogy nagyon 
is törődik velünk, mikor elküldte szent Fiát, 
hogy testet öltve a mi bűneinkér t szenvedjen 
és megszerezze mindnyájunk számára, a kik 
abban hitünk által részesülni akarunk, az örök 
üdvösséget. S ez az, a miért legfőbb hálával 
tartozunk Istennek, ez az a szent szövetség, me-
lyet ő velünk kötött, ez az evangélium, melyet 
szivünkbe kell fogadni, s mely legfőbb örö-
münkké válhatik már e földön is. De be kell 
azt fogadni szivébe minden embernek, s nagyon 
igaza volt egy másik szónokunknak, midőn így 
kiáltott fel Ezaiás prófétával . »A Sión kedvéért 
nem hallgatok és a Jeruzsálem kedvéért nem 
nyugszom!cr s ezzel mindnyájunkat , a kik az 
igaz, erős, semmi világi körülményekkel nem 
alkuvó keresztyén hitnek üdvözítő voltát meg-

é r t e t t ük , a r ra buzdított, hogy a mi Sionunk és 
a mi Jeruzsálemünk, a mi egyházunk és a mi 
országunk kedvéért ne hallgassunk és ne- nyu-
godjunk, hanem hirdessük az evangéliumot, míg 
az meg nem ragadja minden embernek szivét. 
Es mi hirdetjük, és nem szégyeljük a Krisztus 
evangéliumát. Hirdetjük a mi egyesületünkben, 
hirdet jük varró-óráinkon, h i rdet jük vallásos össze-
jöveteleinken, hirdet jük szeretetvendégségeinken, 
hirdet jük családunkban, hirdetjük mindenütt . 

A Lorántfly Zsuzsánna egyesületet gyakran 
hallottam jótékony egyesületnek neveztetni, pe-
dig ez a szó nem fejezi ki annalc valódi lénye-
gét. Jótékonyságnak nevezik az emberek, ha 
valamely emberbarát i célra, szegények fölsegé-
lósére, árvagyermekek neveltetésére évenként 
bizonyos összeget adnak, vagy pl. jótékonysági 
egyesületek tagjai közé lépnek, s a tagsági díjat 
rendesen lefizetik. Az ilyeneknek a Lorántffy 
Zsuzsánna-egyesület valóban csak jótékonysági 
egyesület. De mi magunk keresztyén egyesületnek 
nevezzük, mert főtörekvósünk, vágyunk, hogy 
valódi keresztyének legyünk, s másokat is a r ra 
buzdítsunk. S buzdítjuk úgy az Ige hirdetésével, 
mint a szeretet munkáinak gyakorlásával. Óh 
mert az élő hit nem puszta szó, Élet az, megele-
venítő és megszentelő élet. Belőle fakad önként, 
minden külső kényszer nélkül az emberszeretet , 
mely embertársaink javán munkálkodni ellenáll-
hatatlanul késztet ós ösztönöz. A keresztyén 
ember nem nézheti közönyösen, hogy ember tár-
sai szűkölködnek testi és lelki javakban, hogy 
nemzedékek nőnek fel Isten igaz ismerete nél-
kül, hogy ifjú leányok a bűn, az erkölcsi rom-
lás ú t jára térnek, s hogy míg egy oldalon a 
legiszonyúbb nyomor tárul szemeink elé, más 
oldalon az emberek őrült hajszát folytatnak, a 
vagyonszerzés ördöge által űzetve, mely míg 



segíti őket, addig a gőg, szívtelenség, fösvény-
ség bűneit kelti föl bennük, mikor pedig cser-
ben hagyja, akkor az őrület és öngyilkosság 
kárhozatába kergeti. Ezt nem lehet közönyösen 
nézni, ez ellen munkát kell indítani, nagy és 
hatalmas munkát , a Krisztus nevében. Emberi 
hatalom, emberi törvényhozás erre nem ele-
gendő ; az evangéliumot kell hirdetni, míg az 
meg nem ragadja minden embernek szivét, mert 
akkor a gazdag nem azon fog igyekezni, hogy 
az ő gazdagságát a maga kényelmére, a maga 
gyönyörűségére még jobban gyarapítsa, hanem 
azt fogja nézni, hogy hol és mimódon használ-
hat ja föl azt az Úristen céljaira ; és a szegény 
nem durva és erőszakos módon fog magának 
részt követelni a gazdagnak vagyonából, hanem 
az ő irgalmas Istenére bízza a maga sorsát, a 
ki a mezők liliomát is ruházza, s a ki így szól 
mihozzánk : Kérjetek és megadatik néktek. 

És ha ez a mi kis egyesületünk, mint a 
járni tanuló gyermek, »a kit az édes apa és 
édes anya keze támogaU, még most ingadozó, 
bizonytalan léptekkel já r is azon az ösvényen, 
melyet a Szentírás világossága mellett jónak 
ismert, nincs-e vele az a jóságos és hatalmas 
mennyei Atya, hogy lépteit erősítse, az ő szt. 
Lelkével bennünket ihlessen, hogy mi is esz-
közei lehessünk az ő szent akaratának, s buzgal-
munkkal, k i tar tásunkkal sokakat munkára indít-
sunk, hogy mindenki kivegye a munkából a maga 
részét. Mert a munka nagy, sok munkás kell 
hozzá, a munkák különfélék, de az erők és 
tehetségek is különfélék ; óh csak keresse mindenki 
erős hittel, szent akarat tal a maga részét, s meg 
fogja azt találni. De akkor ne legyen előtte a h i t s 
a vallás olyan közönyös dolog, mivel csak úgy 
kényelmesen lehet végezni egy kis felületes 
imádkozással, hanem imádkozzék buzgón, erős 
hittel, s mint egykor Jákób, tusakodjék a maga 
Istenével s ne bocsássa el azt, mig az meg nem 
áldja őt. Óh, ha ezt a szent harcot megvívtuk, 
ha befogadtuk szivünkbe a Krisztust, a ki min-
den emberi szív aj taján kopogtat, akkor meg-
nyílnak a mi szemeink, s meg fogjuk látni az 
utat, melyen lelkünk üdvösségét kereshet jük. Akkor 
életünk minden eseményében és fordulatában 
ott fogjuk látni az Isten kezét, hálásak leszünk 
minden legkisebb jóért, mert nagynak fogjuk 
azt érezni, hisz Tőle jő; zúgolódás nélkül fogjuk 
viselni a szenvedéseket mert azokban is az O 
céljait k e r e s s ü k ; s érezni fogjuk, hogy a szenve-
dés is áldássá válhat. S ha e sok áldásért szi-
vünk megtelik hálával, kimutathat juk-e azt más-
képen, mint ha mi is áldást és szeretetet igyek-
szünk magunk körül terjeszteni, s a jótékonyságot 
sem úgy gyakoroljuk, mint érdemünkből való jó 

cselekedetet, hanem mint az Isten irgalmáért 
szivünkből önként fakadó hála áldozatot. Óh 
szeretett testvéreim, fogadjátok be szivetekbe az 
evangéliumot, és hirdessétek azt, mert boldog-
ság azt hirdetni mind szóval, mind cselekedettel. 
S ha azt tudnám, hogy a jóságos Isten kezében 
én is olyan eszköz voltam, a kinek szava által 
csak néhányotoknak szivét is igazán megragadta 
az evangélium, óh mily boldogan nyújtanám 
neki szivemnek égő hála-áldozatát! 

Vargha Gyuláné. 

Protestáns theologiai fakultás az egyetemen. 
Abban a szerencsében részesültem, hogy e 

lap 1898. évi 47. számában »Protestáns theolo-
giai fakultás az egyetemen« címmel közölt cik-
kem három egyházi lapban keltett visszhangot. 
Az »Erdélyi Pro tes táns Lap«-ban Pokoly József 
theologiai tanár, az »Evangélikus Egyház és 
Iskolá«-ban Mayer Endre theologiai tanár, s az 
»Evangélikus Egyházi Szemlécc-ben D. jegyű cikk-
író foglalkozott az általam hangoztatott eszmék-
kel. Idején és helyén valónak látom a cikkeik-
ben előadottakra reflektálni, hogy lehetőleg tisz-
tába jöjjünk a mindnyájunktól óhajtott fakultás 
létrejövetelét szükségképen megelőző tenniva-
lókkal. 

Mert megelőzőknek mondom most is azo-
kat a tisztába hozni valókat, a melyeket cikkem-
ben fölemlítettem, annak dacára, hogy mindegyik 
cikkíró hangoztatja egy részöknek még korai 
voltát, s azt, hogy majd később lesz az ideje 
megvitatásuknak. Hanem ebben az az érdekes, 
hogy nem egyetértőleg állapítják meg azt, a 
minek megbeszélését halaszthatónak tart ják. Egy-
mástól is sokszor homlokegyenest eltérő ebbeli 
álláspontjok megerősít abban a nézetemben, hogy 
a mit cikkemben felhoztam, mind olyan dolog, 
mely nem a fakultás felállítása után lesz rendbe 
hozandó. Ugyanis vestigia terrent. Isten őrizz, 
hogy ezzel is úgy jár junk, mint a kongrua-tör-
vénynyel ! Nem jobb lett volna-e előre megte-
remteni ennek a módozatai felől is egy protes-
táns közvéleményt, mint utólag sopánkodni és 
neheztelni miatta, miután az illetékes körök csak 
olyanokat kérdeztek meg egyházunkból, a kik-
nek a protestant izmus közjavánál és különösen 
lelkészi karunk tekintélyénél, úgy látszik, előbb-
való a politikai szempont. Ila a protestáns egy-
házkerületek meghallgatásával, s a protestáns 
sajtó előleges megszólaltatásával hozták volna 
meg a kongrua-törvényt, kétségtelenül meg lesz 
vala kiméivé lelkészi karunk annak sok olyan 
sérelmes intézkedésétől, melyek egyébre sem 
jók, csak tekintélyök és önérzetük csorbításara. 
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Ezért szeretném, hogy a magyar protestan-
tizmusnak ily fontos érdekénél, mint az egye-
temi fakultás, egyfelől meg legyen hallgatva 
minden nézet, akár helyeslő, akár aggodalmas-
kodó, másfelől előlegesen számba legyen véve 
az ügynek minden ága-boga, akár fontosnak, 
akár kicsinyesnek tűnik is fel egyik vagy másik 
ember előtt. Mert szilárd meggyőződésem, hogy 
a tudományos törekvéseknek a méltányolása és 
fejlesztése az érdeke egyházunknak, nem pedig 
az elnyomása és kicsinylóse; ezért szükségesnek 
látom, hogy a theologiai magántanárság ügye, 
mely magában a mi egyházi szervezetünkben 
is még mindig függőben levő ügyként szerepel, 
legalább az állami fakultás felállításakor komolyan 
rendezve legyen, mert sok visszásságnak, sőt 
visszaélésnek lehet és kell vele elejét venni. 

Az előzetes elintézni valók sorozatában az 
általam felhozottakon kivül a Mayer ós legújab-
ban Baczoni Lajos által a »Debreceni Protes-
táns Lap«-ban említett theologiai internátust is 
fölveendőnek tartom, a mely nagyon helyes ós 
áldásos, s ennélfogva múlhatatlanul, súlyos áldoza-
tokkal is megalkotandó intézmény, de ezt már 
a két egyházegyetem által külön-külön szerve-
zendőnek gondolom, mivel így nem egy tekin-
tetben célszerűbb lesz, még akkor is, ha a fakul-
tást, a mint én óhajtom, közösnek fogja csinálni 
az állam. 

A közös fakultást azonban ret tenetesen per-
horreskál ja az ismert irányú »Evangólikus Egy-
házi Szemle« cikkírója, sőt némileg, bár nagyon 
körültekintően, Mayer is. Azzal a merev con-
fesszionálizmussal szemben, mely az Evangélikus 
Egyházi Szemle cikkezőjét a r ra a kijelentésre 
indítja, hogy a szabadabban gondolkozók, a kik 
előtt szerintem elavultak a két protestáns fele-
kezet közti dogmatikai különbségek, »nem szok-
ták az egyházat építeni«, habár ő a maga bizony-
ságául a tapasztalatra hivatkozik is, céltévesztett 
s hiábavaló erőlködés volna azt bizonyítgatni, 
hogy az egyházat sem nem a konfesszionális, 
sem nem a szabadelvű theologia építi, hanem 
— egyóbb körülményeket nem tekintve — a 
lelkész hithűsége, kötelessógtudása ós tevékeny-
sége, valamint esetleg ezek mellett egyéb külön-
leges képessége. Bizonyosan még kevósbbó győz-
hetem meg a felől, hogy a közös protestáns 
theologiai fakultás az egész hazai protestantiz-
mus ra előnyösebb lesz a két külön fakultásnál. 
Azokkal akifogásokkal ellenben, a melyeket Mayer 
Endre hoz fel, a k i elvi szempontból szükségesnek, 
jónak ós áldásosnak tekinti a közös fakultást, 
sőt végül gyakorlatilag is a mellett nyilatkozik, 
érdemes foglalkozni, már csak azért is, nehogy 
másokat az övétől eltérő eredményre vezessenek. 

Mindenek előtt tiltakozom az ellen, a mit Mayer 
nekem imputál, hogy t. i. a theologiai fakultást 
ón »csak azért« tartom szükségesnek, hogy »az 
uniót szolgálhassam Én ilyen oktalanságot soha-
sem beszéltem, még véletlenségből sem ; el se 
tudom képzelni, honnan vehette Mayer? A mi a 
kifogásait illeti, ezek bel tar talmokra nézve volta-
képen egyetlen egyre zsugorodnak össze : a két 
egyháznak egy helységben levő gyülekezetei 
közötti állítólagos »örökös harcra«. Pedig hát 
ez nem létezik, legalább általánosságban bizo-
nyosan nem. És ha néhol tényleg meg is van, 
nincs-e a református egyház kebelében is igen 
sok helyen folytonos harc, ós nincs-e meg 
ugyanaz az evangélikus egyházban is? Én merem 
mondani, hogy a hol a két felekezet nincs egy-
mással békességben, az többnyire a helyi vezető 
személyek rovására irandó. Mayer úr ilyenről 
csak közvetve tudhat valamit, én ellenben sze-
mélyes tapasztalatból tudom, hogy az általa kép-
zelt »örökös harc« nem létező valami. Nekem 
például Kolozsvárott is a legjobb barátaim közé 
tartozott az ottani ev. egyház első papja, s a 
másikkal is állandóan jó viszonyban voltam ; 
itt Tiszaföldvártt se zavarta meg hat év óta soha 
semmi az ev. kollegám iránti őszinte tiszteletemet 
s az ő irántam való igaz rokonszenvét, pedig 
egyházunk érdekéér t mindketten készen vagyunk 
mindenkor síkra szállani. A két felekezet tagjai 
közt szintén a legtürelmesebb indulatot tapasz-
taltam egymás irányában mind a két helyen. 
Az a Mayertől felhozott eset, hogy a reformátu-
sok Eperjesen vagy Pozsonyban önálló egyház-
községet szerveztek, vagy, a mit ő elhallgat, 
hogy viszont az evangélikusok Debrecenben, 
Tokajban és Sátoraljaújhelyen ugyanazt tették 
(szerintem mindkét fél fölöslegesen), nem egy-
más ellen lehetett intézve, s ha igen, annyival 
nagyobb szükség van rá, hogy a közös protes-
táns fakultáson az összes leendő protestáns lel-
készek megismerjék egymást, s megszokják ós 
megkedveljék az együvé tartozást. Bizonyosnak 
veszem, hogy nem egy református hit tanhallgató 
fog esetleg több jó barátot szerezhetni evan-
gélikus kollegái közt, mint saját hitsorsosai 
közt; és ez megfordítva is úgy fog történni. 

Nehéz kérdés a közfelfogás szerint ós sze-
rintem is az állam ós egyház hatáskörének el-
határolása a fakultás ügyében. De sokan, köz-
tök kivált Pokoly, még nehezebbnek tart ják, mint 
a milyen valósággal. Úgy, a mint ő s legközelebb 
Baczoni kontemplálja az állami fakultást, csak-
ugyan túlságosan nehéz, sőt majdnem lehetetlen 
megszabni a kettőnek külön hatáskörét , s kielé-
gítni mindenkinek a jogos igényeit. Valóban 
méltán lehetnek e tekintetben tekintélyes egy-



házi ós világi férfiainknak — mint Pokoly mondja 
— nem is épen jogosulatlan aggályaik. Mert 
úgy körülbelül valami fából való vaskarika-szerű 
kinózése volna a fakultásnak, s a mellett koránt-
sem tölthetné be a hozzáfűzött várakozásokat . 
Legfeljebb annyi volna belőle az eredmény, hogy 
valamelyik theologiai akadémiánk tanári kara 
— a budapesti vagy a kolozsvári — nagyobb 
fizetésért végezné mai munkáját , de ezért talán 
nem is volna é rdemes olyan nagy költségekbe 
verni magát az államnak. Pokoly ós Baczoni 
ugyanis egyenlő színvonalú és rangú intézetnek 
kívánja az állami fakultást a theologiai akadé-
miákkal, sőt mindkettő úgy viselkedik azokkal 
a nézetekkel szemben, a melyek eltérnek ettől 
az első pil lantásra talán nagyon természetesnek 
látszó, de közelebbről s mélyebben vizsgálódva 
végképen céltalan eszmétől, mintha egyáltalá-
ban nem is léteznének, vagy pedig oly balgák 
volnának, hogy szót se érdemes rájok veszte-
getni. Pedig ugyan mit fog használni a theolo-
giai akadémiák hallgatóinak, vagyis leendő pap-
jaink nagy részének az egyetemi fakultás, ha 
csak hírét hallják annak, ós viszont szintén mit 
a fakultás hallgatóinak, ha épen csak azt ós úgy 
tanulhat ják, a mit ós a hogy a vidéki akadé-
miák növendékei? És vájjon mit fog használni 
az ilyen színvonalú egyetemi fakultás egyházi 
i rodalmunknak, mit a theologiai tudománynak, 
a melyeknek teljességgel nem az a bajuk, hogy 
egyik vagy másik t anárunknak csak 4000 kor. 
a fizetése, nem pedig 5000 vagy 6 0 0 0 ? Mayer 
Endre, ki mint régi theologiai tanár, inkább 
tekinthető e téren irányadó egyéniségnek Pokoly 
ós Baczoni uraknál , általában véve csatlakozik 
a fakultás ós az akadémiák közti viszony tekin-
tetében általam előadottakhoz, legfeljebb részle-
tekben tér el tőlem, de ezek a lényeget nem 
érintik s könnyen kiegyenlíthetők s elintézhe-
tők. Meg is maradok álláspontomon továbbra is, 
egyfelől a lelkészképzés és theologiai tudomány 
magas érdekeire való tekintettel, másfelől abból 
a gyakorlati szempontból, mert az általam ter-
vezett módon lehet az állam ós egyház közti 
viszonyt a legjobban, a legkönnyebben ós a leg-
békésebben rendezni. 

Csupán egyetlen részlete adhat okot e vi-
szonynak akkor is vitára : a tanárok alkalma-
zásának módja. Erre nézve Mayer és az »Evang. 
Egyházi Szemle« cikkírója épen úgy, mint a 
»Debreceni Protes táns Lap«-ban most megjelent 
cikkében Baczoni Lajos egybehangzólag azt kí-
vánják, hogy oz egyház ajánlási joggal bírjon s 
a miniszter köteles legyen az ajánlottak közül 
kinevezni valakit, vagyis e szerint az egyház a 
tanszékek betöltésére elöntő befolyást gyakorol-

jon. Sőt Baczoni Lajos az erre hivatott testület 
gyanánt az egyetemes konventet egyenesen ki 
is jelöli, meghal lgatandóknak tartván amaz által 
előbb a theologiai tanárkarokat . Nagyon sajná-
lom, hogy épen ebben a kérdésben, mely auto-
nómiánkat látszólag oly közelről érdekli, olyan 
álláspontot foglalok el, mely úgy tűnhetik fel, 
mintha csorbítani akarnám egyházunk termé-
szetes jogait. Nekem ugyanis az a véleményem, 
hogy a tanszékek betöltésénél a jelölés joga nem 
egyik vagy másik egyházat, hanem kizárólag a 
fakultás tanári testületét illeti meg. Ha az állam 
tar t ja fenn a fakultást, az egyháznak jogosan 
absolute nem lehet döntő befolyása a tanárok 
kinevezésére még pedig annyival kevésbé, mert 
a fakultás tanári kará t sem lehet egy olyan jog-
tól megfosztani, a mi minden többi fakultásnál 
gyakorlatban van. De meg micsoda okból volna 
er re szüksége az egyháznak? Talán annak meg-
akadályozására, hogy valaki ne hirdethessen 
egyházellenes tanokat a fakultás tanszékén? Hi-
szen úgy is csak olyan egyént lehet oda kine-
vezni, a ki az egyházban már azelőtt lelkészi, 
vagy theologiai tanári, legfeljebb még vallástanári 
állást foglalt el. Ha valaki arról ismeretes, hogy 
ez állások valamelyikében olyat hirdetett , a mi 
nem fór össze egyháza tanaival, módjában áll, 
sőt kötelessége az egyháznak keresztülvinnie 
nemcsak azt, hogy az illető ne jusson egyetemi 
tanszékre, hanem egyenesen azt, hogy még az 
egyháznál viselt hivatalát is odahagyja. Ha pedig 
valaki nem vált hírhedt té az egyház irányában 
táplált ellenséges érzületéről, s ennélfogva annak 
kebelében hivatalt tölt be, miért ne a legilleté-
kesebb biró, a fakultás tanári kara, bírálja el hi-
vatottságát, s miért döntsön a felett egy tudomá-
nyos kérdésekben illetéktelen testület, a konvent ? 

Ennek semmi értelme nem volna, még ak-
kor se, ha a theologiai akadémiák tanárkarai 
előlegesen véleményt mondanának is a jelöltek-
ről, mert hiszen a konvent akkor sem volna 
kötve véleményükhöz, különösen, ha a mi köny-
nyen föltehető, az egyes tanári karok véleménye 
eltérne egymástól. De különben is hogy volna 
keresztülvihető a jelölés jogának a konventhez 
való utalása a fakultás közös protestáns volta 
ese tén? Avagy örök időkre meg volna állapítva, 
hogy mely tanszókeket foglaljanak el reformátu-
sok és melyeket evangélikusok? Nagyon különös 
lenne ! De meg a mi református konventünk iránt 
a jelen viszonyok közt (habár az eddigihez ké-
pest már is sokat javult a helyzet) még mindig 
nem valami túlságosan nagy a bizalma egyhá-
zunk egy jelentékeny részének abban a tekin-
tetben, hogy nem törődve semmi pártpolitikai 
és személyes szemponttal, azokon felül tudna 



emelkedni jelölési jogának felhasználása alkal-
mával. Sokkal több és általánosabb bizalommal 
találkoznék egy olyan szakértő testület jelölése, 
melynek tagjai állásuknál fogva nem félhetvén 
az egyházi közéletben esetleg szereplő klikkek-
től, azolvtól függetlenül gyakorolnák jogukat. 

Itt kell megemlékeznem Mayernek arról a 
nézetéről, melylyel ezt a véleményemet kifogá-
solja, hogy »csakis a két egyház lelkészi jelleg-
gel bíró szaktudósai lennének tanárokká kine-
vezhetők«. Ezzel szemben védelmére kel a theo-
logiai tanároknak, pedig soha eszembe se jutott, 
hogy ezek kizárassanak a kinevezhetők sorából, 
hiszen mindannyian lelkészi jellegűek. Legalább 
nálunk reformátusoknál egyáltalában nem is lehet 
theologiai tanárrá , a kinek nincs papi oklevele 
ós ha evangélikus testvéreinknél ez netalán más-
képen volna, a mit alig hiszek, az olyan téves 
eljárás, melyen föltétlenül változtatniok kell, még 
ha sohasem lesz is egyetemi fakultás. így aztán 
nincs miért védeni velem szemben a theologiai 
tanárokat , a kiknek tiszteletreméltó testületéből 
az egyetemi fakultásnak kétségen kivül a leg-
több tanára fog kikerülni, de — és ezt a kellé-
ket fentartom Mayerrel szemben — csakis azok, 
a kik kimagasló szakképzettségűknek irodalmi 
téren is jelét adták. 

A tanárok számáról és a tanszékek beosz-
tásáról is meg kell emlékeznem még. Er re nézve, 
ha elvileg nem is, de gyakorlati lag koncedálom 
annak célszerűségét ós szükségességét, hogy a 
dogmatika ós a gyakorlati theológia tanszékét 
mindkét felekezet kebeléből töltse be egy-egy 
tanár. Az ellen azonban a leghatározottabban 
tiltakozni kell mindenkinek, a ki a theologiai 
tudományok érdekeit szivén hordozza, a mit az 
»Evangélikus Egyházi Szemle« cikkírója állít, 
hogy t. i. »ha van egy-egy tanár az ó testa-
mentumra, az új- tes tamentumr a, a rendszeres 
theológiára és a gyakorlati theologiára — ez 
elég« (Ipsissima verba!), A kinek csak ennyi 
várakozása van az egyetemi fakultással szemben, 
az talán jobb volna, ha annak nyíltan ós egye-
nesen ellene foglalna állást. Különösen, ha valót-
lansággal érvel a maga nézete mellett. Mert 
valótlanság az, hogy a külföldi protestáns theo-
logiai fakultásokon csak annyi tanár működnék, 
mint a hogy ő feltünteti. A valóság az, hogy 
az általa felsorolt németországi fakultások közül 
a következőkön így tér el a rendes ós rendkívüli 
tanárok együttes száma az ő cikkében írt szám-
tól : Berlin 17 (szerinte 7), Göttinga 12 (szerinte 
7), Lipcse 15 (szerinte 9), Tübinga 7 (szerinte 
6), Heidelberg 8 (szerinte 6), Boroszló 9 (szerinte 
6), Greifswald 12 (szerinte 6), Jena 8 (szerinte 
5), Iíiel 6 (szerinte 5). Aztán van ezenkívül 

Bonnban 10, Hallóban 16, Königsbergben 11, 
Marburgban 9, Straszburgban 10 professzor, 
tehát a közóparányhoz sokkal közelebb áll az 
ón cikkemben kivánt 10—11 az ő cikkében írt 
6-nál, melynél ő még kevesebbet óhajt. Fenn is 
tartom azt a nézetemet, hogy legalsóbb számí-
tás szerint tíz tanári állást kell szervezni, s ha 
a dogmatika ós a gyakorlati theologia tanszéke 
csakugyan bifurkálva lenne felekezetek szerint, 
az eképen nyolcra, valóban a képzelhető leg-
minimálisabb számra szálló tanszékek így vol-
nának szervezendők : 1. a keresztyén egyház 
története, 2. a keresztyén theológia története 
(dogmatörténettel). 3. a magyar protestant izmus 
története (protestáns egyházjoggal), 4. ó-szövet-
ség, 5. újszövetség, 6. sziszthematika theológia, 
7. gyakorlati theologia, 8. vallásbölcsészet. Mert 
ez utolsónak a tanszékét csak az »Ev. Egyházi 
Szemle« cikkírója mondhat ja luxusnak, a kinek 
tájékozatlansága annyira megy, hogy még azt az 
állítást is megkockáztatja, mely szerint a vallás-
bölcsészet »az egyetemen a filozófiai fakultás 
tárgyaihoz tartozik«. Ugyan kérem, ki adja elő 
például Budapesten, s ki Kolozsvárit ? Ez egy ma 
már nagyra fejlett s egyre jobban felkarolt, theo-
logiai tudomány, mely a vallástörténettel egy 
kézben méltó és elegendő tárgyát képezi egy 
egyetemi tanár tudományos munkásságának. 

Még csak azt aclom tudtára az »Evangélikus 
Egyházi Szemle« cikkezőjének, hogy velem »szem-
ben« fölösleges megjegyeznie, hogy a theologiai 
doktorátus magasabb cím a licentiatusnál, és 
amazt Németországban nem is lehet megszerezni, 
(t. i. vizsgálattal), mert én ezt egészen tudom, 
s az ellenkezőt nem is irtani soha. Ámde a 
magyarországi protestáns fakultáson nem tarta-
nám követendőnek a német mintát. Sokkal in-
kább a hollandot, mely szerint theologiai dok-
torátust is vizsgálattal szerezhetni, a miből aztán 
önként foly, hogy a magántanársághoz még ké-
sőbbi külön képesítés szükségeltetnék, épen úgy, 
mint a hogy szokásban van a tudományegyetem 
többi fakultásán. A mi viszonyainknak inkább 
megfelelne ez a rendszer, s a mint eddig észre-
vettem, a közvélemény szintén ezt követeli. 

Ennek a közvéleménynek azonban minden 
irányban nyilatkoznia kell Az evangélikusok 
már megkezdték a íakultás iránti óhajtásaik 
kifejezését. Ha olyan igaz érdeklődéssel, olyan 
lelkes buzgósággal karolja fel a református egy 
ház is annak ügyét, lehetetlenség, hogy az ha-
marosan létre ne jöjjön. Faxit Deus. 

Zoványi Jenő. 



T A R C A. 
Gladstone és az angol egyházpolitika. 

(Részlet a Gladstone fölött tartott emlékbeszédből. Olvastatott a 
m. t. Akadémia 1899. nov. 27. ülésén). 

Disraeli helyesen jegyezte meg egy beszédében, hogy 
az angol állam és egyház egymáshoz való viszonya az 
angol in tézmények egyik legkülönösebb, legbecsesebb 
része. Az állam és egyház szorosan egymásra utalt volta 
az angol felfogásnak egyik legsajátosabb s a r k p o n t j a volt 
mindig, s az összes modern felfogásnak legnevezetesebb, 
l egmakacsabb küzdelmei e pont körül folytak és folynak 
mai napig is. Fokozatosan és lépésről lépésre lehet meg-
törni a modern Anglia polit ikusainak ez erős kapcsokat , 
s úgy az állam, mint az egyház érdekében lazítani az 
összeköttetést. Az állam nem független az egyháztól 
a régi konzervat ív felfogás szerint, s az összeköttetés 
régi viszonya nem a hivők érdekében keresi magyará -
zatát , hanem a b b a n a felfogásban, hogy az al lam a 
keresztyén tanoknak hivatott a lkalmazója kint a gyakor-
lati életben. 

Semmi sem volt természetesebb, mint az. hogy 
Gladstone, kinek mély vallásos kedélye mellett legélén-
kebb rokonszenvei az angol egyház félé fordulnak, ennek 
az i ránynak vált feltétlen hivévé. Egy nagyobb igényű 
munka jelent meg a fiatal képviselő tollából : »Az állam 
az egyházhoz való viszonyában«. (The State in its rela-
tions with the Church) 1838-ban, melyet »Egyházi elvek 
eredményeikben vizsgálva® (Church Principles considered 
in theirs Results) 1841-ben követett. E két munka a 
régi Anglikán egyházpolit ika legbecsesebb terméke. Ki-
indulási pont ja az, hogy az egyház isteni, az ál lam csak 
emberi , hogy az egyház semmi más, mint az állam isteni 
része, s ennélfogva az állam minden támoga tása és pedig 
minden ellenőrzés nélkül, teljesen jogosult és köteles 
magas céljai elérése felé. 

Valóban az állam és egyház közti viszonyt, a régi 
angol felfogás szerint, másként képzelni sem lehetett , 
indokolni sem. Gladstone nem felfedezője, csak formulázöja 
volt e dokt r ínának , melyet későbbi éveiben oly nagy 
mértékben volt kénytelen módosítani. Midőn megírta év-
tizedekkel később a »Chapter of Autobiography« (egy 
fejezet önélet leírás), magyaráza tá t ad ja annak , mi vezette 
ez ál láspontra. Oxfordban nyugodt volt hosszú időn át 
a szellemi élet. Teljes közöny dermesztő szele fagyasz-
totta meg az egyházat is. Egyszerre azonban vára t lanul 
teljes erővel kitört a re form szelleme. »A látvány egé-
szen az volt, mint a minőnek mondják az orosz tavaszt 
— beszeli el ö maga, — a hol, hosszú dermesztő hideg 
hónapok utan, csaknem egyetlen egy napon felolvad a 
hó, felszakad a jég, és az egész föld ismét fedve van 
zöld viránynyal«. Abban a feltevésben volt, hogy Anglia 
egyhaza újjáalakult papsága és ertelmes lelkes világi eleme 
ú t ján nem csak megtar t ja helyét, de vissza is szerzi a 
tőle elidegenülő nemzetet. Tévedt e fe l fogásban; a viszony 

maga ápolója volt a közönynek ; apró csetepaték, személyes 
és ürügyekül használt rituális különbségek miatt folyta-
tott torzsalkodások részben leszakították az egyház kebelé-
ről egyes kitűnő fiait. Manning és Newman is más felekezet 
kebelébe t é r t ek ; részben az ott maradot tak közönye ú j r a 
visszatért, és maga Gladstone, kit kor társai többek közt 
legjelesebb angol theológusnak is tartottak, nem okadat-
lanul óhaj tot t az egyház szolgálatába térni vissza, melyet 
annyi ra szeretett , s melynek belső életében akar ta vissza-
pótolni a külső viszonyaiban épen ő általa okozott veszte-
ségei kárpót lását . 

A könyv ha tása nagy volt. Kiadás kiadást követett, 
s Gladstone a küzdők első so rába lépett. Rómában volt 
ez időben, hol eljegyzése is történt Sir Stephen Glynne 
leányával, ki boldog családi életében őrangyala volt, s 
hol Macaulay bará t ságá t nyerte meg. A történetíró mél-
ta t ta egy t anu lmányában Gladstonet és könyvét oly igazan, 
mint talán senki más, sem korábban , sem későbben. 

»E könyv szerzője — így ír Macaulay — egy fiatal 
ember , kifogástalan jellemmel és ki tűnő parl iamenti tehet-
ségekkel. Egyál ta lában nem volna feltűnő, ha Gladstone 
úr egykor a legnépszerütlenebb emberek egyike volna 
Angliaban. De mi azt hiszszük, csak igazságot szolgál-
ta tunk neki, ha azt mondjuk , hogy képességei és modora 
megnyerték s zám ára minden párt tiszteletét és jóakara-
tát. Úgy tetszik nekünk — szól tovább — Gladstone úr 
szerfölött jól van képesítve a bölcsészeti nyomozásra . 
Elméje széles ke re tű ; dialektikus ügyessége nem h iány-
zik. Hanem nem enged szabad játékot elméjének. Nincs 
h iánya a világosságban, hánem nagy hiánya van abban , 
a mit Bacon száraz világosságnak nevezett volna. Mert 
minden, a mit Gladstone úr lát, a szenvedélyek és elő-
ítéletek csalfa körén ál megtörve van. Stylja meglepő 
hasonlatosságot muta t gondolkodási mód jáva l ; sőt még 
t ö b b : nagy befolyást gyakorol gondolkodási módjá ra . 
Rhetor ikája , jóllehet gyakran jó a maga nemében, beá rnyé -
kolja és összekuszálja a logikát, mit megvilágítani volna 
hivatva. Éleselmüsége és szorgalmának fele, szűkebb képze-
lődéssel és kisebb szóbőséggel megmentet te volna őt c sak-
nem minden hibáitól. így van egy tula jdonsága, mi fölötte 
veszedelmes a szemlélőnek : egy bizonyos méltóságos és 
súlyos, de csapongó és bizonytalan erejű nyelvezetnek 
nagy birtoka, mely nyelvezet épen azon a módon hat 
reánk, mint a » Felhők* ka rának lágy dikciója ha thato t t 
az egyszerű érzésű áthéneiekre.« 

Érdekes, hogy Könyve folyamán Gladstone az ír egy-
ház kérdéséről is természetesen megemlékezvén, oly elvet 
is hasznai itt az ír egyház állami szervezete mellett, a 
mely világosan muta t ja , hogy az egyházi különválasztás 
és a Home Rule közt bizonyos összefüggést már ekkor, 
mikor még mindkettőt ellenezte, ép oly világosan látott, 
mint élte legvégső éveiben, mikor mindkettőt megvalósí-
tani igyekezett. »Ha Anglia — így szól a mű egyik he-
lyén — megsemmisí tené (az ír protestánsok) uralkodó 
egyházát s így meggyöngítené az ő erkölcsi állásponijo-
kát , ügy ők sem lennének továbbra haj landók ellensú-



lyozni a többség óhajait , mely vezetőik befolyása alatt 
arra irányul, mit ők nemzeti függetlenségnek neveznek*. 
Világosan így következett be : Parnell vezetése alatt az 
ír protestánsok nagy része csatlakozott az ír Home Rule 
mozgalomhoz. 

Elméletileg azonban érdekes az is, hogy a Church 
Principles írója abban a beszédében, melyet Miall híres 
indítványa tárgyalásakor az angol és skót Disestablishment 
ellen 1873. május 16-án mondott el, főleg csak a nem-
zet nagy többségének érzelmeivel érvel. Ekkor már elis-
meri, hogy az európai gyakorlat ellene van, és van egy 
más szövetségese is az állam és egyház közti viszony 
megbontásának »a vallásos közönbösségben, a mely, leg-
alább Európa szárazföldjén, nagy mérvben szélesíti a 
vallásos és polgári hatóságok közt levő örvényt.* De ez 
a közöny ismeretlen angol földön. »Vegyük ki az angol 
egyházat Anglia történetéből és Anglia chaosz története 
lesz rend, élet és jelentőség nélkül.* 

Gladstone életének és gondjainak kiváló tárgyát ké-
pezte az egyház, melynek buzgó, hű fia volt, a hivő ke-
resztyén lélek legteljesebb képviselőjéül. S ha — mint 
Macaulay mondta — a száraz világosság hiánya volt 
tévedésének oka : e hiányt azon szenvedélyes előszeretet 
okozta, a melylyel egyháza iránt viseltetett. Igaz, hogy e 
szeretetben Gladstone az általános keresztyénség elveit 
sokkal inkább tartotta szeme előtt, mint magának az 
angol egyháznak érdekeit; igaz az is, hogy élete egyik 
kedvenc eszméje volt az összes keresztyénség egyesítése 
az angol egyház körül, a mely eszmét már de Maistre 
hangsúlyozott, s talán épen ezen kedvenc eszméje meg-
hiúsulását látván a Vatikanizmusban, innen magyaráz-
ható szenvedélyes későbbi fellépése az ellen ; és igaz az 
is, hogy épen az angol egyház értette meg legkevésbbé 
az ő felfogását, kit egy életírója az angol egyház legna-
gyobb alakjának nevez, és sokkal több elismerést talált 
a nonkonformistáknál. De a szenvedélyes előszeretet al-
kalmas volt arra, hogy elölje benne azt, a mit Bacon 
száraz világosságnak nevezett volna az egyházpolitika 
terén. 

Első visszavonulásából is az egyház érdeke ragadta 
vissza a közélet terére. A közistentiszteletek szabályozá-
sáról szóló javaslat ellen nyújtotta be híres határozati 
javaslatait 1875-ben, mely javaslatok elestek ugyan, de 
átmentek a köztudatba. Lehetőleg szabaddá akarta tenni a 
rituális mozgalmat, a közistentiszteletek rendjében az idő 
szellemében reformálni a liturgiát. A parliamentből a harcot 
áttette az irodalomba, s két munká j a : az > Angol egyház 
és a ritualismusról*. (The Church of England and Ritu-
álisul) osztatlan figyelmet keltett. Sőt egyik passzusa oly 
szenvedélyes támadásra adott okot, a mely csak Angliá-
ban vala érthető, a vallás-vitatkozások honában. A pasz-
szus vonatkozik azon állítólagos kísérletekre, melyek egyes 
lelkészeknek tulajdoníttattak azon célzattal, hogy az egy-
házat katholizálják: 

»Mária véres uralma óta ilyen dolog sohasem lehe-
tett lehetséges. De hogyha lehetséges lehetett volna ís 

a tizenhetedik és tizennyolcadik században, még min-
dig lehetetlen lett volna a tizenkilencedikben; a mikor 
Róma a semper eadem büszke dicsekvése helyére az erő-
szak és hitváltoztatás politikáját tette ; a mikor már senki 
sem lehet hozzátérő anélkül, hogy le ne mondjon erkölcsi 
és értelmi szabadságáról és ne helyezné polgári loyalitá-
sát és kötelességét mások kegyelme alá; és a mikor egyen-
lően szakított a modern gondolkozással és a régi törté-
nelemmel. Nem tudom rábírni magam, hogy legkevésbé 
is féljek keresztes hadjára tának végső kimenetelétől Angliá-
ban, bárha nem tudom kevésre becsülni nagy erejét a 
roszban.* 

Ezen eléggé szenvedélyes kifakadás lélektani indokát 
már érintet tük; elég legyen következményeiből megje-
gyezni római katholikus párthíveink éles támadását , a kik 
rosz néven vették neki , hogy felekezeti állások miatt 
gyanúba vonta polgári hűségöket, s melyet Gladstone 
egy új röpiratában »A vatikáni dekretumok* címen rész-
letesen megmagyarázott . Szerinte a római katholikus ke-
resztyének polgári helyzetében nagy változásokat hozott 
létre a vatikáni zsinat. Egész 1870-ig volt egy — mint 
ő nevezi — alkotmányos párt a római egyházban, mely-
lyel a pápai hatalom legerősebb idejében is számolni 
volt kénytelen. 1870. juliusától a dolgok ezen állapota 
végleg megváltozott, a hivők teljesen kiszolgáltattak a 
vatikanizmusnak. 

Egy másik következménye volt e szenvedélyes fel-
lépésnek egy drámai erővel bíró levél-váltás az ifjúkori 
barátok, Manning, ez időben már bibornok és Gladstone 
között. E levél-váltás megható epilógusa Manning elbeszé-
lésének, a ki elmondja a drámai jelenetet, mint szakad-
tak el utaik, mikor Gladstone az ő hívásának nem engedve, 
nem követte őt a kitérésben s ő elválva, a templomban 
hagyta térdepelve Gladstonet. A küzdelem csúcsán mint 
ket ellenfél vezére találkozik a porondon a két barát s 
örökre elválásokat nyiltan pecsételik meg. E levélváltás-
ban legvégül így szól Gladstone: 

»A köztünk levő különbségek, kedves érsekem, való-
ban nagyon mélyek. Odatárjuk azokat, azt hiszem alá-
zatos hallgatással a Magasabb Biró elé. Erősen hiszem, 
hogy mindketten annyira szerettük, a mennyire csak 
tudtuk a mult emlékeit is. Azok tartóztatták vissza való-
színűleg tollát, a mikor utoljára írt; azok tartóztatták 
vissza bizonyára nagy mértékben az enyémet. Ön bizto-
sított engem egyszer imáiról minden időre. Én elfogad-
tam e biztatást hálásan és most is hálás vagyok érte. 
És a mikor azok lebegnek ég felé, ott még is van egy 
találkozó pont azok számára, kiket a pára elválaszt 
idelent*. 

Ezek a szavak jelzik Gladstone egyházpolitikai és 
egyházi irányát. Szenvedélylyel kereste a keresztyénség 
összekötő kapcsait, s bár első sorban egyházának volt hű 
fia, sem egyházi életében, sem polgári működése fényes 
terén nem volt pillanat, a mikor annak érdekeiért 
sorompóba nem állott: a magasabb felfogás jellemezte 
működését és pedig első fellépésétől haláláig, a meg-



csontosodott tory ifjút ép úgy mint a szenvedélyes ra-
dikál aggastyánt. Ha egyházpolitikai nézetei a gyakorlati 
politikában teljesen átváltoztak is, ha a z ; a kinek első 
eszménye az államegyház fentartása volt, Irlandban maga 
vitte keresztül a Disestablishment nagy müvét ott; ha az, 
a ki a katholikusok emancipálását nehezen szívlelte, 
nem sokára aztán egy ír katholikus kollege támogatása 
miatt lépett ki a kabinetből: ezen felfogása állandóan 
megmaradt, s mint talán minden időknek legkeresztyénebb 
politikusa, a keresztyén egység, szeretet és szabadság 
legbuzgóbb képviselője volt Fáj t neki bizonyára, hogy 
álmait Anglia egyházának kebelén nem volt képes meg-
valósítani; de nem húnyhatott szemet a tényleges hely-
zet előtt. Azok a szavak, a melyekkel 1868. március 
16-án az ír egyház elszakítására vonatkozó javaslatot 
kisérte, igazán lelke mélyéről valók voltak: »A nélkül, 
hogy legkisebb mértékben vádolnám azokat, a kik hiva-
talt viselnek az ír egyházban, hosszas tapasztalat alap-
ján meg vagyok győződve arról, hogy ezen intézet, és 
pedig létezése törvénye alapján tanyája és utolsó mene-
déke a régi szellemnek; és az, a mire ez országnak min-
den részleges és különös kérdések felett van szüksége: 
az ép ezen régi szellemnek kiűzése Irlandból«. 

Az egyház elválasztása az államtól a lelkiismereti 
szabadság nevében volt követelve; Anglia engedett, s 
Anglia ezen lépésének örök becsét bizonyára csak tetőzi 
az, hogy épen Gladstone vezérlete alatt vitte keresztül e 
nagyfontosságú lépést, ki a fenttartók élére látszott prae-
destináltnak. György Endre. 

LXXXIV. zsoltár, 
(Az Énekügyi bizottság figyelmébe ajánlva.) 

Óh Seregeknek Istene, 
Mely nagy a gyönyörűsége 

A te szerelmes hajlékodnak! 
Az én szívem fohászkodik, 
Pitvaridba kívánkozik, 

Oh Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Te hozzád, élő Istenem. 

Te szentséges oltárodnál, 
Gondviselő jóságodnál 

Mindenki talál menedéket. 
Kik lakoznak te házadban 
S bizodalmuk te benned van: 

Sok boldogsággal áldod őket. 
Melyért víg ajakik téged 
Szép énekléssel dicsérnek. 

Oh boldog az ember nyilván 
A ki Te előtted kiván 

.lárni egész szívvel, lélekkel. 
Menvén a siralom völgyén, 

Hol merő száraz az ösvény. 
Ott is bízik, és nem csügged el, 

Míg nyílik az egek vára, 
S eljut szined látására. 

Fényes napom, én Istenem! 
Tarts meg a te ösvényeden 

Míg hozzád jutok a Sionra. 
Én paizsom, édes Atyám! 
Vigyázz kegyelmesen reám 

És mutasd meg nékem javamra : 
Hogy boldog az életében, 
A ki bízik Istenében. 

Váchartyán. Földváry Ilona. 

BELFÖLD. 
E g y e z s é g.* 

Mely a magyarországi két protestáns egyház kép-
viseletében — az evang. reform, egyetemes konventje s 
az ág. hitvallású ev. egyház egyeteme között, a n.-geresdi 
egyezségben már 1883-ban megállapított elvek szem előtt 
tartásával azon célból köttetett, hogy a két protestáns 
egyházban, a hit tudomány és egyházi szertartások körül 
fenforgó hagyományos különbségeknek kölcsönös tiszte-
letben tartása mellett egyfelől a békesség és testvéri sze-
retet a két egyház között tovább is fentartassék és meg-
szilárdíttassek, másrészről a hitélet egymás segélyével 
kölcsönösen ápoltassék és fejlesztessék. 

Ezen testvéri egyezség az alábbi viszonyban lévő 
híveknek és gyülekezeteknek, az ezekben működő lelké-
szeknek és tanítóknak, valamint ezek hatóságainak köl-
csönös jogait és kötelességeit, mégis az ez ellen vétőknek 
fegyelmezését szabályozza. 

A testvéri egyezségre lépő két egyház hívei a kö-
vetkező négy viszonyban élhetnek egymás közt az egyes 
helyeken: 

I. Mint ugyanazon városban vagy községben két 
teljesen önálló gyülekezet hívei. 

II. Mint szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó 
gyakorlattal megerősített módozatok mellett egyesült anya-
vagy leányegyházközségek tagjai. 

III. Mint nem egyesült, csak csa1 lakozott anya-
vagy leányegyházközségbeli hívek. 

IV. Mint szórványban levő hívek. 
Előrebocsátásával annak, hogy ezen megállapodások 

az összes viszonyokra a lelkészek, tanítók és hívekre 
nézve csak annyiban kötelezők, a mennyiben ezek a 
közöttük fennálló szerződés pontjaival, vagy eddigi ren-
des gyakorlatukkal nem ellenkeznek: ezen testvéri egyez-
ségben a két protestáns egyház tagjainak, valamint a 
lelkészeknek és tanítóknak kölcsönös jogai és kötelessé-
gei a fent írt négy viszonyra vonatkozólag a következő-
leg szabályozta tnak: 

I. R é s z . 
Ónálló gyülekezetek. 
1. §. Ha ugyanazon városban vagy községben, mind 

két egyháznak külön álló gyülekezete van sezek lelkészei 
egymás helyett, a másik lelkész beleegyezése vagy aka-

* A két prot. egyházat közösen érdeklő ügyek rendezésére 
kiküldött bizottság javaslata. 



dályoztatása esetén végeznek valamely egyházi cselek-
ményt, tartoznak az általuk teljesített cselekményről pontos 
anyakönyvi jegyzéket küldeni, a lefizetett hiványszerü, 
vagy felsőbb hatóság által megállapított stólával együtt, 
az illetékes lelkészi hivatalnak. Mindkét lelkész köteles 
igazolni, illetve meggyőződést szerezni, hogy a kézbesíté-
sek megtörténtek-e? 

II. R é s z . 

Szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó gyakor-
lattal megerősített módozatok mellett egyesült anya- vagy 
leányegyházközségek. 

2. §.Ha az egyesült anya- vagy leányegyházközség-
nek kölcsönös szerződése van, annak érvénye tovább is 
fennál l ; ha azonban irott szerződés bármi okból nem 
volna, az esetben a fennálló gyakorlat szerinti kölcsönös 
jogok és kötelezettségek írásba foglalandók. A mennyiben 
pedig a kölcsönös jogok szabályozására sem szerződés, 
sem megállapodottnak elfogadható joggyakorlat nincs, 
vagy ha van is, de némely jogviszonyok azok által sza-
bályozva nincsenek, azon esetben és azon jogviszonyokra 
nézve ezen testvéri egyezség intézkedései az irányadók. 

Ezen egyesült egyházak egymás iránti viszonya 
azonban változást is szenvedhet, de mindenkor csak a 
felsőbb egyházi hatóságok kölcsönös beleegyezésével, a 
következő esetekben: 

á) ha az egyház hívei annyira megerősödnek, hogy 
önálló anya- vagy leányegyházközséget alkothatnak ; 

b) ha az egyik egyház hívei annyira meggyengül-
nek, hogy addigi testületi kötelezettségeiknek többé eleget 
nem tehetnek s ekkor a másikkal csatlakozási viszonyba 
lépnek. 

3. §. Külön szerződés vagy érvényes gyakorlat 
hiányában az ilyen egyesült anya- vagy leányegyházak-
ban a lelkész és tanító azon egyház kebeléből válasz-
tandó, a melyik egyháznak, egyházi adót fizető hívei 
többségben vannak. 

A választás mindig azon egyház törvényei szerint 
történik, a melyhez a megválasztandó lelkész vagy tanító 
tartozik, s a választásban mindazok részt vesznek, a 
kiket a választási jog bármelyik egyház választási törvé-
nyei vagy szabályrendeletei szerint megillet. 

A mindenkori lelkésznek, illetve tanítónak illetékes 
egyházi felsőbbsége van az egyesült egyház kormányza-
tára és felügyeletére hivatva; a gyülekezet tehát ezen 
felsőbbségnek választásába befolyik, az egyház fokozatos 
testületeinek közgyűléseiben részt vesz. az illető egyházi 
törvényekben meghatározott módon. 

4. §. Az egyházi elöljárók mindkét egyház kebelé-
ből választandók — az egyházi adót fizető gyülekezeti 
tagok számarányában. Gondnok, illetve felügyelő azonban 
mindig kettő és mindegyik egyház kebeléből egy-egy 
választandó. 

5. §. Ha ilyen egyházi községnek, az egyik egyház 
kebelébe tartozó hívei külön önálló anya- vagy leány-
gyülekezetté alakulnak a fenti elvek szerint, az esetben 
a vagyon megosztásra nézve az egyesülési szerződés határo-
zatai az irányadók. 

Ha azonban ilyen szerződés vagy abban a va-
gyon felosztásra nézve intézkedés nem volna, azon eset-
ben az alapítványi vagyon azon egyház híveié lesz, a 
mely egyház céljaira az alapítvány tétetett. Egyéb va-
g y o n a z ^ eddigi egyházközség közös céljaira fentartandó 
mindaddig, míg az mint egyesült gyülekezet fennáll. 

A mennyiben pedig ezen egyesült gyülekezet mind-
két egyház felsőbb hatóságainak engedélyével mégis fel-

oszlanék, ezen vagyon is felosztatik, és pedig a két egy-
háznak ott egyházi adót fizető híveinek számaránya 
szerint. 

A midőn ezen elválás alkalmával a gyülekezetek 
között nézeteltérések merülnének fel, akkor a két egy-
házkerület közgyűlése egy-egy lelkészi és egy-egy világi 
egyénből álló bizottságot küld ki, melynek elnökét, ha a 
kiküldött bizottsági tagok első összejövetelük alkalmával 
elnökválasztásban megegyezni nem tudnak, az egyesült 
gyülekezet egyházi adót fizető tagjai többségének kerületi 
elnöksége nevezi meg. A bizottság az elválás módozatait 
végérvényesen megállapítván, kimondja az elválást, és 
eljárásáról mindkét egyházkerületnek jelentést tesz. 

6. §. Ha az egyik egyház híveinek önálló anya- vagy 
leánygyülekezetté alakulása által az elhagyott egyház 
hívei annyira elgyengülnének, hogy szinte önálló anya-
vagy leánygyülekezetet többé nem alkothatnak : a másik 
egyház önállóvá lett gyülekezete köteles őket, mint csat-
lakozókat befogadni, azon kötelezettségek leendő teljesí-
tése mellett, melyek ezen egyezség harmadik fejezetében 
a nem egyesült, csak csatlakozott gyülekezet tagjaira 
nézve irányt adók, a nélkül azonban, hogy a részükre az 
elváláskor esett vagyont vagy annak bármely részét kö-
vetelhetnék. 

Ezen vagyon egészben a csatlakozott felekezet által 
kizárólag azon célra gyümölcsöztetendő, hogy így idővel 
vagyonilag megerősödve ezen egyház hívei is önálló 
gyülekezetet alkothassanak. 

7. §. Az egyesült egyházközségekben is jogukban 
áll az ott kisebbségben levő egyházhoz tartozó híveknek 
minden olyan alkalommal, a mikor lelkészi szolgálatra 
szükség van, külön költségükre saját egyházuk hitvallá-
sát követő lelkésznek szolgálatát igénybe venni. 

8. §. Egyesült anyagyülekezetekben : 
n) az anyakönyvek közösek, 
b) a lelkész a nyilvános űrvacsorát mindkét egyház 

híveinek külön és pedig először saját egyháza híveinek, 
az illető hívek egyházának hitvallása szerint köteles ki-
szolgáltatni ; tehát az ev. ref. hitvallást követőknek ke-
nyérrel, az ág. hitv. követő evangélikusoknak pedig os-
tyával. így köteles gyóntatni, illetve űrvacsorát kiszolgál-
tatni a betegeknek is; 

c) a két egyház konfirmálandó növendékeit köteles 
a lelkész külön órákban egymástól elkülönítve oktatni, a 
konfirmálást azonban mindkét egyház növendékeivel külön 
saját hitvallású lelkészük végzi. A megtörtént konfirmá-
cióról a konfirmáló lelkész köteles anyakönyvet vezetni. 
Egyik egyház növendékét még a szülők határozott kívá-
natára sem szabad a másik egyházba átkonfirmálni, sem 
befogadni. Nem szabad a lelkésznek magyarázatai alkal-
mával a másik egyház hitelveit bírálni vagy sér teni ; 

d) a vallástani tárgyakban mindkét egyház növen-
dékeit a tanító köteles a közös órákban oktatni, a nem 
saját egyháza hittanát kivéve ; a melynek taní tása a lel-
kész kötelességét képezi. 

A konfirmációra előkészítő, valamint a hittani ok-
tatás azon kézikönyvek szerint történik, a melyeket mind-
két egyházhoz tartozó növendékek saját illetékes egyházi 
főhatósága tankönyvül kijelölt. Úgy a lelkész, mint a 
tanító óvakodni tartoznak, nehogy a növendékek előtt 
bármelyik hitelveiről gáncsolólag vagy a vallási kegyele-
tet sértőleg nyilatkozzanak, általában lelkiismeretesen 
kerüljenek mindent, a mi a két prot. egyház hívei test-
véri viszonyának és érzületének lazítására vagy épen 
megbontására vezethetne. 

9. §. Egyesült leánygyülekezetekben: 



a) az egyesült leunygyülekezet mindkét egyházá-
hoz tartozó hívek és gyermekekről a tanító mindkét egy-
ház illetékes anyagyülekezeti lelkészének külön számol. 

Ha mindkét egyház egyházkerülete megadja a taní-
tónak (a ki esetleg praeoráns levita vagy fakultált egyén) 
a keresztelhetési engedélyt: szigorú kötelessége a tanító-
nak az általa végzett keresztelésekről, mindkét prot. egy-
ház híveiről külön-külön pontos jegyzéket vezetni és 
azon jegyzéket minden hó végével, külön-külön mindkét 
illetékes anyagyülekezet lelkészi hivatalának beküldeni, 
valamint annak kézhez vételéről a választudósításban, 
melyet önigazolása végett kérni és megőriznie kell, 
meggyőződést szerezni. Ha az egyesült leánygyülekezet 
mindegyike egy és ugyanazon, ugyancsak egyesült anya-
egyházközséghez tartozik, a tanító a mindkét részre ke-
reszteltekről csak egy jegyzéket vezet ; 

b) ha a keresztelhetési engedély csak az egyik egy-
házkerület által van a tanítónak megadva, a másik egy-
házhoz tartozók keresztelésétől óvakodni köteles; a jogo-
san kereszteltekről vezetett jegyzéket pedig az illetékes 
anyaegyházközség lelkészének az előbbi pont szerint 
nyújt ja be. 

c) a két egyházhoz tartozó növendékek konfirmációi 
oktatását és a hittantanítást a tanító külön órákban — 
az ezen oktatást az anyagyülekezetekben szabályozó 8. §. 
c) d) pontjai szerint tartozik teljesíteni; a vallástan többi 
tárgyainal az oktatás közös. Úgy a külön, mint a közös 
órákban a tanító — fegyelmi büntetés terhe alatt — ke-
rülje mindazt, a mi bármelyik egyházhoz tartozó hívek 
hitvallásbeli érzékenységét a legcsekélyebb mérvben is 
sér thetné; 

d) bármelyik egyház hallottait az egyesült leánygyü-
lekezetben a tanító csak akkor temetheti el, ha a felek 
a halalesetet illetékes anyagyülekezetük lelkészénél beje-
lentették és a lelkésztől az eltemetésre engedélyt hoznak. 
E szabály alól kivétel csak a távol eső leánygyülekezet-
ben van megengedve és csak akkor és azon tanítónak, 
ha és a melyik tanítónak az illetékes egyházmegyei gyű-
lés, tekintve az anyagyülekezet távolságát, egyszer s 
mindenkorra engedélyt adott a távollevő illetékes anya-
gyülekezeti lelkész külön engedélye nélküli temethetésre. 
Ezen esetben azonban köteles a tanító az általa elteme-
tett halottakról pontos jegyzéket vezetni s azt az illeté-
kes anyagyülekezeti lelkészi hivataloknak, minden hó végén 
pontosan beküldeni s annak kézbevételéről ezen §. a) 
pont szerint meggyőződést szerezni. 

(Folyt, köv.) 

N E K R O L O G . 

Sulez E n d r e . 
1857—1900. 

H.-M.-Vásárhelyen a mult hónap 27-ikén egy kopor-
sót kisértek ki az ág. ev. temetőbe. Hosszú kocsisor s 
óriási közönség kisérte a koporsót, mintha csak nem akart 
volna megválni attól, a kit a koszorúkkal borított halottas 
szekér takar üveges falai között. A mélységes bánat 
mellett, mely elfogta a sziveket s könyeket csalt a sze-
mekbe, ott ült az arcokon a kételkedés és megdöbbenés, 
mintha csak nem akarta, nem tudta volna hinni senki, 

hogy Sulcz Endre, az ev. ref. főgimnázium egyik leg-
kiválóbb tanára, a közszeretetben s becsülésben álló em-
ber, a munkásságnak és szorgalomnak ez a megtestesült 
mintaképe, halott legyen. Kételkedve fogadta mindenki 
a hírt, mely hollószárnyaival hihetetlen gyorsasággal 
átlebegett a nagy alföldi város felett. Hogy is hihették 
volna, hiszen maga volt a csupa életkedv és öröm. Arcán 
a szeretetnek ama mosolyával, mely derültté tette egész 
környezetét, bizalmasává avatott mindenkit, kit jó sorsa 
vele ismeretségbe hozott. 

Mint ember szinte meghazudtolni látszott az írás 
ama szavait, hogy »Jaj nektek, mikor minden ember jót 
mond felőletek«. Mert ő róla igazán alig mondhatott 
rosszat valaki. Pedig nem kereste senkinek a kegyeit, 
nemes nyíltsággal mondta meg véleményét felsőbbek és 
alantasok i rán t ; férfias erővel ostorozta a túlkapásokat, 
az önzést, a tétlenséget, de gvön»éd lelkű támogatója 
volt minden igaz és jó ügynek. Erélvévei s munkakedvé-
vel sokaknak megmutatta az utat, miként lehet az élete 
a szó nemes értelmében okosan és kellemesen használni; 
élni igazán boldogan s használni övéi kis körének s a 
szélesebb körű társadalomnak. Sok szegény áldva íogjt: 
nevét emlegetni, mert miután Isten a lélek kincseinea 
bősége mellett, az anyagiakban sem vonta meg tőle kezek 
sok szegénynek munkát s a munka után kenyeret adott, 
A legegyszerűbb szolgában is tudta becsülni az embertt. 
nem nézett le senkit, sőt szeretetével, nemes humanu 
bánásmódjával s természetes közlékenységével annyira 
lekötelezte az egyszerűbb nép fiait is, hogy ezek benne 
önzetlen barátjukat, szóban és tettben pártfogójukat talál-
ták, kifiez mindig bizalommal fordulhattak. 

Nemes lelkületének egyik természetes következmé-
nye vala, hogy kicsiny egyházát őszinte odaadással sze-
rette ; annak javáért , mint presbiter s mint a békési ág. 
evang. egyházmegye egyik tanácsbirája mindent elköve-
tett. Általában alig volt igaz ügy, nemes célú intézmény, 
mely fogékony lelket, buzgó tevékenységet s anyagi áldo-
zatot kívánt, hol az ő nevével ne találkoztunk volna. 

De áldásos működésének főtere mégis a tanügy volU 
s ennek középpontja az a főgimnázium, a melyben az 
1893/94. iskolai év óta működött . Mint tanár egyike volt 
azoknak, a kiket igazi hivatás visz e s'zep, de nehéz 
pályára. Alapos tudás mellett általános széleskörű mű-
veltség s rendkívül finom pedagógiai tapintat jellemeztek 
tanári működését. A gyermeki lélek világának sokszor 
rejtett utaif, az ifjúi szív életenek hullámzatait kevesen 
teszik olyan lelkiismeretes tanulmány tárgyává, mint ő 
tette. Szeretett tanítani, de tanítása nemcsak az úgyneve-
zett »előadásra< szorítkozott, hanem fő, főtörekvése a 
nevelés volt. Ideálista volt e tekintetben igazán, lelkében 
az igazi tanár eszményképe élt s ez eszménykép sohasem 
hagyta el. Örömmel, szelíd mosolylyal lépett a tanterembe, 
igazi élvezettel elemezte nyelvünk, költészetünk szépsé-
geit s kedvet tudott kelteni a tanultak iránt tanítványai-
ban is. A nevelésnek különösen bírta azt a titkát, mely 
szinte magában hordja a sikert, t. i. a tananyagnak meg-
kedveltetését s a növendék szeretetének s bizalmának 
felköltését. A fegyelmezésben atyai szigor és következe-
tesség jellemezte; hanyagságot, tétlenséget, roszakaratot 
nem nézett el; de buzdító szavaival, jóakaratú támoga-
tásával, szelíd szeretetével mindig közel volt akkor, a m i -
kor egy kis javulást, igyekezetet és törekvést tapasztalt 
növendékeinél; a legőszintébb öröm töltötte el szivét, ha 
rámutathatott egy-egy ifjúra, kinek lelke az ő gondozása 
alatt fejledezett s mint a gondos kertész keze alatt az 
oltott fáé, alkalmas lett a nemes irányú tevékenységre. 



Életrajzi adatai t röviden a következőkben a d j u k : 
Sulcz Endre született 1857. márc ius 20-án Szentesen, 
Csongrádmegyében. Gimnáziumi tanulmányai t (I—VI.) 
szülőföldén kezdette és a kézsmárki ág. hitv. ev. liceum-
ban végezte. Érettségi vizsgálatának letétele után 1876— 
77-ben önkéntesi kötelezettségének a 46-ik gyalogezred-
ben tett eleget. Ezután az 1877—78 . és 1 8 8 1 — 8 2 . tan-
éveket a budapesti tudományegyetem tanárképzőintézet i 
t an fo lyamán töltötte, a hol szaktárgyaiul a bölcseletet, a 
magyar nyelvet és i rodalmat választotta s ezekből 1882-ben 
dicséretes és jó eredménynyel tanár i oklevelet is nyert. 
T a n á n működését , mint ösztöndíjas gyakor ló- tanár , az 
1882—83- ik tanévvel kezdette meg a budapesti t aná r -
képzőintézet gyakorló főgimnáziumában. Az 1883—84-ik 
tanévre a Selmecbányái ág. hitv. ev. főgimnáziumba Wolf 
György vezető tanár a j án la tá ra hívták meg rendes taná-
rul, a hol a l íceumban a magyar nyelvet és i rodalmat 
és a bölcseletet, a tanító-képző-intézetben a nevelés és 
okta tás tant tanította. Se lmecbányán nemcsak a tanár i 
székben, hanem másként is széles tevékenységet fejtett ki ; 
nyolc éven át úgy a tanár i karnak, mint az iskolatanács-
nak jegyzője vo l t ; másfelől az ottani tanár i körben s 
t á r sas összejövetekben paedagógiai és széptani tárgyú 
felolvasásai által előkelő részt vett. Tanin téze tünkbe az 
1893—94. tanévre jött rendes tanáru l s azóta folyton itt 
működöt t . Irodalmilag szintén tevékenyen munkálkodot t . 
Mellőzve a Selmecbányái t aná rkörben tartot t , de nyomta-
tásban meg nem jelent felolvasásait , saj tó ú t ján is meg-
jelentek tőle: 1. Elég-e a magyar i rodalomtörténet rend-
szeres tá rgyalására a g imnáz iumban egy é v ? Megjelent 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület i Közlönyben a 
XX. évf. 5. számban. 2 Észrevételek az érettségi vizsgá-
lati utasí tásokra. Ugyanot t 8. sz. 3. Szükségesek-e a 
szigorú tanári felügyelet alatt álló önképzőkörök ? a Sel-
mecbányái ág. hitv. ev. iiceum 1887—88-iki Értesítőjé-
ben. 4. Az ifjúsági önképzőkörökről ; az »Evang. Egyház 
és Iskola« című folyóiratban 1889. 5. A murányi regény 
és feldolgozása a magyar elbeszélő költészetben, a »Sel-
mecbányái Hiradó«-ban 1892. 6. Az okta tás és nevelés 
tényezői a közép i sko lában ; a hód-mező-vásárhelyi ev. 
reform, főgimnázium 189495—ik tanévi Értesítőjében. 

Halála vára t lanul j a n u á r hó 25-ikén este 8 órakor 
történt. Még aznap előadásokat tar tot t , sőt este — mint 
minden szépnek pártfogója s a zenének kedvelője — 
egy zene-estélyen is részt vett nejével együt t : haza térve 
szerető családja körében kedélyesen megvacsorázot t , majd 
í róasztalához ül, munkához kezd s tiz perc múlva a bol-
dog családi hajlék szobáján a halál fagyos lehellete suhan 
keresztül, kiolt egy nemes életfáklyát, mely anyiunknak 
világított és sugározta melegét. Az erőteljes, s élte leg-
szebb férfikorában levő alig 4 3 éves férfiút szívgörcs 
fogta el s tiz percnyi szenvedés után egy sokat szerető 
és sokak által szeretett szív dobogása szűnt meg. 

Halála nagy veszteség nemcsak a csa ládra és szé-
les körű rokonságra , de az iskolára és t á r sada lomra is. 
Temetése óriási részvét mellett j anuár 29-én történt. A 
gyászszertar tást Petrovics Soma szentesi ág. ev. lelkész 
és esperes végezte, a sírnál pedig Szappanos Károly fő-
gimnáziumi t aná r ^ a tanuló ifjúság szónoka búcsúztak 
el a szeretett kar társ tól és tanártól. 

Legyen áldott emlékezete. 

Farkas Lajos. 

I R O D A L O M . 

** A N a g y K é p e s V i l á g t ö r t é n e t füzetes k iadásá-
ból az 55-dik füzet hagyta el a saj tót , mely a római 
világbirodalom megalapí tójával foglalkozik. A 12 kötetes 
nagy munka szerkesztője jMarczali Henrik, a rómaiakról 
szóló harmadik kötet szerzője dr. Geréb József. Egy-egy 
kötet á ra díszes félbőrkötésben 8 frt, füzetenként 60 fillér. 
Kapható a kiadó Révai testvéreknél Budapest, Üllői-út 
18. szám. 

** A népfajok sorsa és más kérdések című 
munká j á r a hirdet előfizetést a Pá t r ia -nyomda ú t ján Bod-
nár Zsigmond, az ismert i rodalomtörténész és filozófus. 
A mű á ra 3 korona, mely összeg a Pá t r ia irodalmi és 
nyomdai részvénytársaság címére küldendő be. 

** A magyar irók élete és művei c. füzetes 
munkából , melyet Szinnyei József ír, megjelent az 59. fü-
zet. Ebben a Kund és Laicsák címszók közé eső magyar 
írók életrajzi adatai t , munkáik jegyzékét és a rólok 
szóló dolgozatok sorozatát ismerteti. Az ismertebb írók 
e füze tben : Kund Sámuel egyházi író, Kunoss Endre költő, 
Kunoss Ignác nyelvész, Kurz Sámuel tanügyi író, Kuthy 
Dezső orvos, Kuthy Lajos beszélyíró, K u u n Géza gróf, 
Kuzmány Károly luth. püspök, Kuzsinszky Bálint régész, 
Kürthy Emil hírlapíró, Kvassay Ede hírlapíró, Kvassay 
Jenő gazdasági író, Láczai Sz. József egyházi író, Ladá-
nyi Gedeon történetíró, Ladiver Illés tanügyi író, Lágler 
Sándor egyházi író stb. — Az eddig megjelent 59 füze t 
12,542 életrajzot foglal magában . Ára füzetenként 1 korona, 
megrendelhető a kiadó Hornyánszky Viktornál Buda-
pesten. 

** N a g y b r i t a n n i a k ö z o k t a t á s ü g y e . Ismertet i 
Somogyi Géza. A ^Népnevelők K ö n y v t á r á é n a k 3. füzete 
Budapest , 1900. Lampel Róbert kiadása. Ára 1 korona. 
— A »Népnevelők Könyvtára« c. új pedagógiai vállalat 
azt tűzte célul, hogy a tanítók műveltségét mélyítse és 
fokró l - fokra emelje, hogy a taní tókat jó könyvekkel el-
lássa s ez által a magyar pedagógiai i rodalmat fejleszsze. 
E könyvtár 3-ik füzeteként jelent meg Somogyi Gézá-
tól Nagybr i tannia közoktatás ügye, melyben a szerző Bren-
ner, Cruik és Balfour műveinek gondos fe lhasználásával 
azt mond ja el, hogyan alakult ki Anglia, Skócia és Ir-
land közokta tásügyének mai szervezete s milyen ered-
ményeket ért el az angol tan í tás és nevelés. Foglalkozik 
az elemi, a közép- és a főiskolai oktatásügygyei, de leg-
beha tóbban a népokta tás ál lapotát s különösen a növen-
dék-tanítók rendszerét és a tanítói nyugdíj törvényt ismer-
teti. A népiskolák Angliában legnagyobb részben községiek, 
de vannak ú. n. szabad vagy egyházi iskolák is. A nálunk 
egyedül üdvözítőnek hirdetett állami népiskolát az angol 
közoktatási rendszer nem ismeri, de azért különbek a 
népiskolái, mint a mieink. A tanulságos füzetre fölhívjuk 
a tanférfiak figyelmét! (F.) 



E G Y H Á Z . 

Budapesti református egyházunk tanácsa f. hó 
2-án este 6 órakor a Lónyay-utcai főgimnázium dísz-
termében Szász Károly püspök, első lelkész és Hegedűs 
Sándor keresk. miniszter, főgondnok elnöklete alatt ülést 
tartott, melyben az elnökség bejelentette Sáska Sándor 
presbiter halálát, mit az egyháztanács sajnálattal vett 
tudomásul s helyébe a pótagok sorából Csilléry Kálmán 
kir. táblai birót hívta be. Majd bejelentette az elnökség 
a mult napokban tartott értekezlet ama javaslatát , hogy 
miután a jelenlegi templomok és imaházak kivált sátoros 
ünnepeken nem képesek a híveket befogadni, gondos-
kodjék az egyháztanács akár új templom, akár újabb 
imaházak építésről. Az egyháztanács maga is szükséges-
nek tartván azt, hogy ú jabb istentiszteleti helyekről tör-
ténjék gondoskodás, kimondotta egyfelől egy templom-
építési bizottság szervezését, másfelől pedig az örvendetes 
bajon való ideiglenes segítés szükségességét. A templom-
építési bizottságba az elnökség elnöklete alatt és Szőts 
Farkas jegyzősége mellett beválasztat tak: dr. Darányi 
Ignác, dr. Falussy Árpád, dr. Kiss Károly, dr. Kovácsy 
Sándor, Kovács Zsigmond, Kun Gyula, Nagy Dezső, Sig-
ray Pál, Steiger Gyula, Takách László, Thuróczy Adolf, 
dr. Végh Arthur egyháztanácsosok. Addig is, míg akár 
a templom, akár az imaház felépíthető, az egyházi bi-
zottság elnöke megbízatott, hogy a székesfőváros taná-
csától az eddig átengedett két iskolai tornaterem mellett 
az istentiszteletek tar tására alkalmas még néhány újabb 
iskolai helyiséget kérjen, hogy református hitfeleink részére 
a fővárosnak lehetőleg mindenik területén legalább a 
sátoros ünnepeken istenitiszteletet tarthassunk. — A kő-
bányai és zuglói vallástanító s lelkészeknek 4 0 0 — 4 0 0 kor. 
vallástanítási pótdíj szavaztatott meg. — Fr. Kiss Károly 
főgimnáziumi tanárnak az egyházkerületi bíróság ítélete 
értelmében 800 korona korpótlék és 450 korona fizetés-
többlet utalványozása elhatároztatott . — A Balassa-
alapítványnak ösztöndíj-részletéből 13 tanuló részére sze-
mélyenként 272 korona 7 fillér családi ösztöndíj utalványoz-
t a t o k A budai templom 13,200 koronába került új 
orgonájának árából a szerződésszerű háromnegyedrész 
kifizettetett. — Néhai Kandó Ilonának egy Budapesten 
állítandó református leányárvaházra adott 2894 korona 
végrendeleti hagyománya az egyház kezelése alatt álló 
alapítványok közé befizettetett és beiktatott. (F.) 

Szegények és árvák háza Debrecenben. Debre-
cen város február hónapi közgyűlése nagy alkotásoknak 
vetette meg az alapját. Az ev. ref.. egyház és a város 
a ref. szegényápolda (ispotály) területi s az ott levő 
templomra vonatkozó jogviszony végleges rendezése ekkor 
történt meg. E szerint a város a presbitérium által már 
elfogadott megállapodásnak megfelelőleg átengedi az ispo-
tályi templom tulajdonjogát az egyháznak, kötelezi magát, 
hogy 86,(XX) frt költséggel 160 szegény szamára pavillon-
rendszerben új egyemeletes szegényházat épít, építtet ezen 

kivül ugyanott dékáni lakásokat, fiú- és leányiskolát, 
kisdedóvodát; ezenkívül fizet évente az ispotály fentartá-
sára 5400 frtot. Viszont az egyház visszabocsát a város 
tulajdonába az ispotály területéből 12,000 négyszögöl 
házhelyekül parcellázható földet, felépítteti a mult évben 
leégett tornyot és kötelezi magát, hogy pavillonrendszerfi 
árvaházat építtet ugyanazon telepen 200 árva részére. 
A város által emelt épületek további fentartása ezentúl 
az egyház terhe lesz. Az egyház fizeti az iskolatelepen 
levő iskolák és óvoda tanerőit is. — Ezzel a rendezés-
sel a debreceni egyház több nagyszabású jótékony inté-
zet birtokába jut. Kívánatos, hogy ezeket az intézeteket 
úgy vezessék, hogy azok »református közszelleme* ellen 
jogosult panasz és kifogás ne tétethessék! 

A róm. kath . a u t o n ó m i a i k o n g r e s s z u s , melynek 
f. hó 1-én történt megnyitásáról már mult heti számunk-
ban hirt adtunk, a mult héten folytatta tanácskozásait , 
de mire e sorokat írjuk, még minden igazi eredmény nél-
kül. A kongresszuson három pártárnyalat vehető ki: az 
Ugron-féle erdélyi párt, a mely a kisebbség elaboratumát 
ajánlja a tárgyalás alapjául, a Horánszky-párt, a mely 
a 27-es bizottság tervezetét fogadja el alapul, de előbb 
a legfőbb kegyúr és a püspöki kar véleményét szeretné 
tudni ; és a Zichy Nándor-párt , a mely néppárt elveit 
hangoztatja és szeretné az autonómiát minden állami 
ellenőrzés nélkül A tanácskozások csak a körül forogtak, 
hogy a 27-es bizottságnak vagy a kisebbségnek a terve-
zetét fogadják-e et tárgyalási alapul. Konstatálták, hogy 
egyik elaborátum sem sérti sem a legfőbb kegyúri jogo-
kat sem az egyház hierarkiai szervezetét, s egybehangzó-
lag kívánták a szónokok az autonómia számára a püspöki 
kinevezésekbe való beleszólást, a vallási- és tanulmányi 
alapok kiadását és az iskolák felett való rendelkezés 
jogát. E hármas követelményt főként a néppárti irányzat 
hangoztatja, de általában benne van az minden párt-
árnyalat programmjában. Sőt egész néppárti hangok tör-
tek ki Ugrón Gábor beszédéből is, a mikor elnyomottnak, 
lenézettnek, üldözöttnek tűntette fel a róm. kath. egy-
házat. Igazán csodálkozunk Ugrón Gáboron. Több látást, 
a tényleges viszonyoknak józanabb felfogását tételeztük 
fel nála. Beszéde igazán néppárti izű volt, a mely a feleke-
zetlen kormány mellett leplezett oldalvágást intézett a 
nem róm. kath. egyházak ellen is. A tanácskozásoknak 
nevezetesebb momentuma volt, hogy többszöri nógatás 
után a hercegprímás is megszólalt s kijelentette, hogy a 
püspöki kar akar ja az egyház szervezetének megfelelő 
autonómiát, de még várakozó álláspontot foglal el a 
tanácskozásokkal szemben. Ugyancsak fontosabb dolog 
volt Horánszky amaz indítványa, hogy az általános tár-
gyalás után bizottság küldessék ki az illetékes tényezők-
kel való érintkezés végett, hogy azok szándékainak meg-
ismerése után alkothasson meg a kongresszus oly ter-
vezetét, a mely azok által is elfogadható lesz. E javas-
latot Apponyi Albert gróf is támogatta s nem lehetetlen, 
hogy a kongresszus egyelőre e javaslat értelmében fog 
határozni. 



P ü s p ö k i v i z i t ác ió . Gyurátz Ferencz dunántúli ev. 
püspök folyó évi május hóban püspöki viszitációt fog vé-
gezni a vasmegyei vend gyülekezetekben. A szokásos 
kérdőivek, a melyek az egyházi élet minden mozzanatá-
ról felvilágosítást kérnek, már szétküldettek az esperesi 
hivatalok útján az egyes lelkészekhez. 

Egyházkerületi tanácsbiró választások. A du-
nántúli ref. egyházkerületben megürült tanácsbirói tiszt-
ségekre beadott gyülekezeti szavazatokat mult hó 29-én 
bontották fel. Megválasztattak Kis József theol. tanár, 
pápai lelkész és Kecskemétiül Jenő dunaalmási lelkész. 

A p a p é s k á p l á n s z ü k s é g igen érezhetővé vált az 
erdélyi ret. egyházkerületben is. Hogy ezen a bajon se-
gítve legyen^ a kerület igazgató-tanácsa legközelebb elha-
tározta a püspök indítványára, hogy a kerületi közgyűlés 
útján felterjesztést intéz a konventhez az iránt, hogy a 
papi kvalitikácionális törvény s az adminisztrátorság kor-
látozó szabályai a iegközelebbi zsinat által megfelelőleg 
módosíttassanak. Addig is helyeslőleg vette tudomásul az 
igazgató-tanács a püspöknek a szükség által indokolt 
amaz eljárását, hogy a megürült egyházak adminisztrá-
lására segédlelkészeket is kinevez s azokra nézve eltekint 
a törvény azon rendelkezésétől, mely szerint a helyben 
szolgáló adminisztrátorok az illető papi állásra nem pá-
lyázhatnak. — Bizony nagy baj a káplánhiány: segíteni 
is kell raj ta valahogyan, hanem a törvénynek az admi-
nisztrátorokra nézve ilyetén felfüggesztését, a törvény 
iránti tiszteletből kifolyólag még sem helyeselhetjük. Á 
míg a törvény törvény, addig nem szabad rajta ilyen tá-
gításokat tenni ; mert ha mi magunk bontogatjuk, vagy 
rendelkezéseit tekintetbe nem veszszük, akkor másoktól 
sem követelhetjük meg az az iránt való engedelmességet. 

I S K O L A . 

A k ö z é p i s k o l á k uj t a n í t á s i terve . A kultusz-
miniszter a főigazgatók útján fölhívta a vezetése és rendel-
kezése alatt álló középiskolák tanári testületét, hogy az 
új tanítási-terv folytatólagos behozatala dolgában kiadott 
rendelet folytán a II. és III. osztályban szükséges uj 
könyveket a jövő iskolaévi alakuló értekezleten állapítsák 
meg. Az említett osztályok többi tárgyaira, valamint az 
I., IV—VIII. osztályok összes tárgyaira vonatkozó eddigi 
eljárás valtozatlan marad. 

A népiskolai szemléltető-képek kiállítása folyó 
hó közepén nyiiik meg. A kiállítást az országos képtár 
helyiségében rendezik, melynek kormánybiztosa vállalta 
magára a képek kiállításának rendezését. A beérkezett 
képek igen érdekes és szép példái a külföldi hasonló 
vállalatoknak s remélhetőleg tanulságos lesz úgy a művé-
szekre, mint a pedagógusokra. 

K e v é s a z i sko la . Jásznagykun-Szolnok megye tan-
felügyelője. Eötvös K. Lajos igen elszomorító jelentést ter-
jesztett be a közigazgatási bizottság elé a megye népoktatási 
viszonyairól. A mindennapi iskolaköteleseknek 2 5 % - a , 
az ismétlőiskolásoknak 3O0/0-a nem jár iskolába s így a 
6 — 12 éves gyermekek közül több mint 11,000 nélkülözi 
a legelemibb képzést. E tömeges mulasztásnak okai a 
szülők, az iskolaszékek és az elöljáróságok is egyaránt ; 

de a legfőbb baj mégis az iskolák elégtelenségében rej-
lik, s a tanfelügyelő is az iskolák szaporításával hiszi 
orvosolhatónak a bajt. — Igazán csodalatos, és elszomo-
rító, hogy egyik legnagyobb, leggazdagabb és legmagyarabb 
megyénkben ilyen mizerábilis lehet a népoktatás, és épen 
az iskolák elégtelensége miatt. 

A sárospataki főiskola köréből. Az akadémia 
mindkét szakában jan. 31-én végződtek be a szokásos 
félévi kollokviumok, általában véve nagyon kielégítő ered-
ménynyel. Az új félévre való beiratkozások febr. 8-án és 
9-én mennek végbe, az előadások pedig febr. 12-én ve-
szik kezdetöket. Az idevonatkozó tanrend a napokban 
jelent meg; e szerint a II-ik félév folyamán a vallás- és 
egyháztudományi szakon 4 rendes-, 1 segéd- és 1 rend-
kívüli t a n á r ; a bölcsészeti szakon 3 rendes és 2 rend-
kívüli tanár ; a jog- és államtudományi szakon pedig 
8 rendes- és 4 rendkívüli tanár fog előadásokat tartani. 
— A jogakadémián a most lezárt I. félév végén öt vég--
zett joghallgató nyerte el az absolutoriumot, úgy m i n t : 
Császár László, ifj. Mocsári/ Lajos, Smál 'Gyula, Spifkó 
Ferencz és ifj. Zsoldos Benő; ez ifjak közül kettő a köz-
igazgatási, három pedig a bírósági pályára lép. — A 
főiskola igazgató-tanácsa február 5-én kezdette meg szám-
vizsgáló közgyűlését. 

I sko la i a r a n y k ö n y v . Mult hó 27-én halt meg 
Debrecenben Kövesdi János, a debreceni paraszt nábob, 
a ki csekély apai örökségét ötven esztendei szorgalmával 
a legszerényebb életmód mellett, mindenekfelett pedig, a 
mint végrendeletében m o n d j a : *az isteni gondviselés 
nagy segedelmével« másfél millió forintot érő vagyonra 
szaporította. Életében is sok jót cselekedett az egyszerű 
ember s az utóbbi busz évben évenként 50 árvát ruhá-
zott fel; most pedig végrendeletileg tett nagy alapítványo-
kat egyházi, iskolai és humánus célokra. Így a debreceni 
jogakadémiának egy új tanszék szervezésére 50 ezer 
forintot, a főiskolai énekkarnak 10 ezer forintot hagyo-
mányozot t ; 360 hold tanyás birtokát pedig Debrecen 
város tanácsa kezelése alá bocsátotta örök alapítvány 
képen, a végre, hogy annak jövedelméből évenként 
100—150 református árvát ruházzanak fel. Egyéb humá-
nus célokra rendelt hagyományai is megütik a 11 ezer 
forintot. — Isten nyugtassa meg az egyszerű, de nemes 
lelkű ember pihenő porait. Neve élni fog az áldó emlé-
kezetben ! 

T a n á r i j u b i l e u m . A nőnevelés egyik régi bajnoká-
nak és önzetlen munkásának, Bóczy Gedeon debreceni 
ref. felső-leányiskolai tanárnak 40 éves sikeres működését 
készül megünnepelni f. év május havában a debreceni 
ref. felső-leányiskola tanári kara, növendékserege és egy-
kori tanítványai. Egykori tanítványai gyűjtést indítottak, 
hogy a jubileum alkalmából a jó, öreg »Dóczi« bácsi 
emlékére alapítványt lehessenek, »mely alapítvány hívatva 
lesz egyfelől arra, hogy a Dóczy Gedeon nevét hirdesse 
nemzedékről-nemzedékre, másfelől pedig, hogy szegény 
sorsú leányoknak tanulmányaik elvégzését könnyebbé és 
lehetővé tegye.* Az adományok Gondi Sándor ev. ref, 
felsőbb leányiskolái tanár cimére (Debrecen) küldendők. 



E G Y E S Ü L E T . 
A budapesti belmissziói értekezlet f. hó 13-án 

kedden este félhét órakor a Lónyai-utcai főgimnázium 
dísztermében tart ja február havi ülését, melyen Fermaud 
Károly, a keresztyén ifjúsági egyesületek genfi nemzetközi 
szövetségének titkára fog előadást tartani a keresztyén 
ifjúsági egyesületek jelentőségérői. Az értekezlet nyilvános. 
Vendégek szívesen láttatnak. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. hó 
18-án d. e. 11 órakor a Lónyai-utcai főgimnázium könyv-
tártermében igazgató választmányi ülést tart, melyre a 
tagok külön is meghivattak. Az ülés főbb tá rgya i : a 
mult évi számadás megvizsgálásáról való jelentés; jelen-
tés a mult évi közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; 
az 1900. évi monografia-illelmény és Koszorú-füzetek 
ügyében való intézkedés; új könyvkiadó vállalat megin-
dítása, melynek első kötete a Kálvin Institúciójának ma-
gyar fordítása lenne; a f. évi pozsonyi nagygyűlés elő-
készítése ; titkári jelentések, esetleges indítványok. Választ-
mányi ülés előtt 10 órakor a pénzügyi bizottság tart 
számvizsgáló ülést. 

A l ő c s e i G u s z t á v A d o l f - n ő e g y e s ü l e t január hó 
21-én tariotta meg ez évi közgyűlését. Az évi jelentés-
ből a következőket emeljük ki. Az egyesületnek van 
257 tagja. Ezek szabad járuléka kitett 219 frt 60 krt., 
de támogatták az egyesületet többen is, köztük a lőcsei 
két pénzintézet is. Egy tag elköltözött, 6 meghalt és 12 lé-
pett be a mult évben. A két diakonissza ez évben is áldá-
sos működést fejtett ki a szegények és betegek körül ; 
vezette a vasárnapi iskolát, és a leányegyesületet, mely 
utóbbi több gyermeket ruházott fel karácsonykor. A nő-
egylet karácsonykor 65 személyt ajándékozott meg pénz-
zel, ruhával és élelmi szerrel, összesen 99 frt 79 kr. érték-
ben. A vasárnapi iskola karácsonyi ünnepére még 15 frtot 
adott. Szegények, betegek, gyámintézet. Leopoldianum, 
kultúregyesület, rozsnyói árvaház és mások összesen 
180 frt 76 krt kaptak. A pénztári jelentés szerint kitett 
a nőegyesület évi bevétele 568 frt 48 krt ; kiadása 346 frt 
06 krt. Vagyonállása 4809 frt 81 kr. A diakonia bevétele 
volt 845 frt 79 kr., kiadása 1071 frt 32 kr., vagyoni 
állása 1378 frt 73 kr. Összegezett vagyon 1899. dec. 
31-én 6168 frt 54 kr. A leányegyesület évi bevétele volt 
86 frt 25 kr., kiadása 63 frt 48 kr . ; vagyoni állása 
124 frt 60 kr. 

A p á p a i r e f o r m á t u s n ő e g y l e t mult hó 28-án tar-
totta meg harmadik évi közgyűlését. Németh István theol. 
tanár megnyitó beszéde után Faragó János titkár szá-
molt be az egyesület mult évi életéről és működéséről. 
A mult évben volt az egyesületnek 226 tagja, kik közül 
30 alapító, 175 rendes és 21 pártoló. Bevétele volt a 
megelőző évi pénztármaradványnyal és a már tőkésített 
összeggel együtt 2082 frt 48 kr., — kiadása 791 frt 
47 kr., a melyből iskolás gyermekek felruházására és 
szegények segélyezésére 236 frt 76 krt fordítottak, 272 frt 
14 krt pedig tőkésítettek. Az egyesület vagyona összesen 
1291 frt 01 kr. A titkári jelentésből kiemeljük még a nő-
egyesületek jelentőségét feltüntető eme szavaka t : »Az 
úgynevezett egyházpolitikai törvények meghozatala óta 
kétszeres éberségre van szüksége ennek a mi anyaszent-
egyházunknak ; kivált a vegyesházasságoknál adni szokott 
reversalisok ritkítják sorainkat. A közoktatási minisztérium 

jelentése szerint közel 6000 lelket veszítettünk az utóbbi 
három esztendő alatt csupán áttérésekben. Világi vagyon-
nal nem rendelkezünk. Éberséggel, vigvázással pótoljuk 
annak hiányát, azzal iparkodjunk megtartani egyházunk 
számára a hitökben ingadozókat; mert hinnünk és vallanunk 
kell. hogy a mi protestáns egyházunk erőssége erőssége en-
nek a mi magyar hazánknak is, aminthogy érdekeik min-
dig is össze voltak forrva a múltban is. A sok rózsafüzér, 
oltár- és szent-asszony-egylet mellett mi se álljunk ösze-
tett kézzel. Védekezzünk az ellenfél támadásai ellen, mely 
épen a nők útján éri el legnagyobb sikereit. Hitbuzgó 
őseink példája lebegjen előttünk, kik életöket sem sajnál-
ták ezért a mi magyar Sionunkért. A hitélet erősítésében, 
az ingadozók megtartásában találja egyletünk legfőbb 
hivatását, ne a külső szereplésben. Mit a férfiak erős 
karja el nem végezhet, végezze a gyöngéd női szív!« — 
Végül u jabb 3 évre a tisztviselőket választották meg. 
Elnök lett: Baranyai Zsigmondné. Alelnökök : Kiss Ernőné 
és dr. Csehszombathy Lászlóné. Pénztárnok : Kiss Tiva-
darné. Számvevő: Török Emma. Gondnok : Jilek Ferencné. 
Orvos: Csehszombathy László. T i tkár : Faragó János. A 
választmányba ujonan beválasztattak Kiss Józsefné és 
Faragó Jánosné. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület kiküldött 
bizottsága f. hó 1-én tartotta meg tanácskozását a meg-
indítandó egyesületi közlöny ügyében. A közlöny prog-
rammját s beosztását Forgács Gyula terjesztette elő. A 
közlöny havonként egyszer jelennék meg, egy ívnyi ter-
jedelemben. A bizottság a tervezetet helyesnek Ítélte s 
annak ügyét pártolólag terjeszti a választmány elé. Szer-
kesztőül Csűrös István püspöki titkárt ajánlja, a ki e 
munkát hajlandó is magára vállalni. Ha a választmány 
a bizottság propozicióit elfogadja, akkor megkeresi a vidéki 
testvér-egyesületeket is a csatlakozás és a közlönynek 
hivatalos közlönyükül elismerése végett. A közlönynek 
címe »Ébresztő« lenne. Adja Isten, hogy minél előbb 
meginduljon, mert az ébresztésre nagyon is szüksége van 
magyar prot. i f júságunknak. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Kovács Lajos terehegyi lelkész, a felső-baranyai 
egyházmegye kiérdemült esperese, egyházkerületi tanács-
biró, 1848/49-diki honvédhadnagy élete 76-dik, házassága 
38-dik évében Terehegyen f. hó 7-én hosszas szenvedés 
után elhunyt. Özvegye, fia, veje és három unokája gyá-
szolja a jó férj, apa és nagyapa halálát. Béke hamvai ra ! 
(Nekrologját kéri a Szerk.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* B o c s k a y I s t v á n szobra. A király által a nem-

zetnek ajándékozott tiz szobor egyikének, Bocskay István 
erdélyi fejedelem szobrának mintája most készült el Holló 
Barnabás várbazári műtermében. A művész álló alakban 
örökítette meg a nagy fejedelmet. Hatalmas termetén fé-
nyes fejedelmi öltözet; jobbjában buzogányt tart, baljában 
békeiratot, jelezve, hogy ő volt az 1606 iki bécsi béke, 
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majd a hires zsitvatoroki béke megalkotója. A magyar 
történelem e kiváló alakjának a szobra az Andrássy-uti 
körtérre jön, a mit hivatalosan köröndnek neveznek. A 
mintát közelebb tekinti meg a biráló bizottság, mely in-
tézkedni fog a szobornak bronzba öntéséről. 

* A brassói román iskolák romániai segítése. 
Ez a régen húzódó, odiozus ügy végre megtalálta meg-
oldását. A román kormány f. hó 1-én törvényjavaslatot 
terjesztett be a román képviselőház elé, a mely szerint 
a brassói román iskolák segélyezési ügye akként oldatik 
meg, hogy a román kormány kártalanítás cimén nagyobb 
összeggel váltja meg az eddig évenként adott segítséget 
és ez a váltságösszeg a magyar állampénztárban kezel-
tetik. E dologban f. hó 1-én Komjáthy Béla interpellá-
ciót is intézett, a miniszterelnökhöz, a mire Széli Kálmán 
a következőleg felelt s tüntette fel az ügy mibenlétét. A 
román kormány letesz 953 ezer frankot nominális érték-
ben 4 % - o s romániai kötvényekben, tisztán azon a tarto-
zási alapon, hogy vele régi időkből származó jogok alap-
ján tartozik. Ezt leteszi a magyar kormány kezébe és 
pedig a magyar központi állampénztárba, hol az mint ön-
célú vagyon kezeltetik. A magyar kultuszminiszter kiutal-
ványozza az iskola föntartó egyház nyugtája ellenében, 
hogy az kizárólag a Brassóban levő görög nem egyesült 
román gimnázium és főgimnázium céljaira fordíttassék 
számadás terhe mellett a fölügyeleti jognak és az ellen-
őrzési jognak egész vonalon való föntartása és érvénye-
sítése mellett. Azt a föltételt is kikötötte a kormány, hogy 
jelentse ki a román kormány, hogy ezen a mostani ka-
pitalizáción és három évi elmaradt kamatokon felül soha 
semmiféle citnen, semmiféle ürügy alatt, semmiféle módon 
és alkalommal, semmiféle időben, semmiféle szubvenciót 
a magyar állam területén semmiféle iskolának nem ad. 

* Ber l in e g y h á z i é lete . Berlinben jelenleg nem 
kevesebb, mint másfél millió protestáns keresztyén él. 
Nyolcvan templomban hangzik Isten igéje s ezenkívül 
igen nagy számmal vannak a kisebb imaházak és termek. 
Az evangélizálás és a lelki gondozás szervei behálózzák 
az egész metropolist s a rendes lelkészek mellett 70 városi 
misszionárius végzi a hívek látogatását. A diakonisszák 
egész serege működik a kórházakban és az egyes gyüle-
kezetekben. Traktátusokat , prédikációkat, hiterősítő irat-
kákat óriási mennyiségben terjesztenek el évenként. Több 
százra megy a virágzó vasárnapi iskolák száma s minden 
egyes parókhia mellett vannak mértékletességi és az 
erkölcstelenség ellen küzdő egyesületek. Kétségtelen, hogy 
Berlinben is, mint minden ilyen nagy városban temérdek 
még a bün; de, a mint látszik, a keresztyéni munka 
sem szünetel s megtesz minden lehetőt a lelkek meg-
mentésére. A meddő, szőrszálhasogató kritika kora lejárt 
már Németországon is s mind általánosabbá válik a 
meggyőződés, hogy puszta kritikával nem lehet egyházi 
életet fentartani és építeni. Jó volna, ha mi is belátnánk 
ezt s igyekeznénk visszatérni az igazi erőforráshoz : a 
Krisztushoz és az ő evangéliumához. 

* Kálvin a pápistaság világításában. Tudvalevő, 
hogy Luther halála felől mily utálatos mesét koholt és 
terjeszt még ma is az ultramontán pápista papság és 
történetírás. E befeketítéstől a másik nagy reformátor, 
Kálvin sem menekült meg. Élt ugyanis Kálvin idejében 
egy másik Kálvin is, a ki róm. kath. pap volt s épen 
Noyonban erkölcstelen élete miatt megfosztatott papi 
hivatalától. E kicsapott pap ocsmányságait egy Bolsec 
nevű renegát a reformátor Kálvinra kente, s dacára 
annak, hogy a józanabb rkath. irók a csalást beismerték, 
az ul tramontán körökben azóta is fentartotta magát, sőt 
legújabban újra feleleveníttetett. Vincenzo Molo, gallio-
polisi püspök, a pápa házi prelátusa nemrég egy pász-
torlevelében felmelegítette ez ocsmány csalást s mint 
igaz dolgot olvastatta fel a szószékekről. Tudják nagyon 
jól az ultramontánok, hogy az egész dolog merő csalás 
és a történet meghamisítása, de hát »a cél szentesíti az 
eszközöket*, s az ily mesék igen alkalmasok a tudatlan 
nép megtévesztésére. Eléggé jellemzi ez az ultramontán 
körök tisztességét. 

* A c e l i b á t u s m e g s z ü n t e t é s e . Egy ul t ramontán 
német lap pár héttel ezelőtt azzal a szenzációs újsággal lepte 
meg a világot, hogy XIII. Leo pápa megszüntette a dél-
amerikai róm. kath. alsó papságra nézve a kötelező nőt-
lenséget. A délamerikai papság régóta sürgette ezt már . 
IX. Pius idejében többször folyamodtak már ez iránt a 
székhez s a mostani pápának is volt már dolga e kérdés-
sel ; de a kérelem mindez ideig nem talált meghallgatta-
tásra. A mult nyáron a délamerikai püspökök gyűlést 
tartottak Rómában s a gyűlésnek egyik fő tárgya a 
kötelező celibátus megszüntetése volt. Úgy látszik, a püs-
pökök meggyőzték a pápát , mert a fent említett ultra-
montán lap szerint a pápa egy enciklikát adott ki, a 
melynek veleje a következő: Látván, hogy a celibátus 
nem isteni, hanem csak egyházi institúció, a mely oly 
időben állapíttatott meg, a mikor igen sok ember szánta 
magát a papi hivatalra; — látván, hogy most, különösen 
pedig a latin Amerikában kevesen vállalkoznak a pap-
ságra és hogy a vallás kárára sok papi állomás üresen 
áll; továbbá látva, hogy a fő ok, a miért a mai ma-
terialista időben a fiatalság nem áldozza magát a pap-
ságra, a celibátusban rejlik, a mely hősies önfeláldo-
zást és különösen malasztot igényel, — ezeknek meg-
fontolása és a délafrikai egyház atyáival való tanácskozás 
alapján ő szentsége megengedi az egyház papjainak, hogy 
házasságra léphessenek. — Ha igaz az említett ultramon-
tán lap eme hire, pedig tekintélyes lapok authentikusnak 
ítélik azt, akkor meglehet, hogy a róm. kath. egyház 
egy ú jabb nagy fordulata előtt állunk, mert hiszen a 
celibátus nemcsak Délamerikában nagy nyűge a róm. 
kath. papságnak s ha más országokból is felhangzik a 
kérés, a precedens után bajos lesz azt visszautasítani. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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PROTE k J 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkeszt í fség : 

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

li • u«l ó-lii vat al : 
Bornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöflz. és hi rdet , d í j ak in tézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 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 : 

F é l é v r e : 9 kor.; egéaz é v r e : IS korona. 

Egyes szám ára 4<> fii. 

Keresztyén ifjúsági egyesületek. 
»Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok 

a serdülő fiak. Boldog ember, ki ilyenekkel tölti 
meg tegzét ; nem szégyenülnek meg, ha ellen-
séggel szólnak a kapuban !« Ezt énekli a zsoltár-
író s szavai nemcsak szépek, de örökké igazak 
is. Az ifjak a jövő reménységei s a jövendő 
alapjai. De reménységünk teljesedése attól függ, 
jövendőnk biztosítása azon fordul meg, hogy 
olyanná neveljük-e if júságunkat, a melylyel nem 
szégyenülünk meg, ha ellenséggel szólunk a 
kapuban. A siker, a győzelem azé leend, a ki 
bátor, az eszméért lelkesedő s azért vérét, életét 
áldozni kész fiatal sereget vezethet a döntő 
csatába. 

Sohasem láttam ennek az igazságnak oly 
hatalmas és felemelő demonstrálását , mint a ke-
resztyén stuclensek londoni missziói konferen-
ciáján, a melyen mint a budapesti ref. ifjúsági 
egyesület s tudens osztályának képviselője vettem 
részt. Jelentésem e becses Lap más rovatában 
olvasható e konferenciáról; de lelkem készt, hogy 
azon szerzett tapasztalataimat e helyen is el-
mondjam s közegyházunk figyelmét egy oly intéz-
ményre hivjam fel, a melyben jövendő felvirág-
zásának alapjai lehetnének megvetve, ha szavam 
meghallgattatnék s nem hangzanék el a pusz-
tában. 

Azok a szomorú statisztikai adatok, a me-
lyek e lapok hasábjain veszteségeinkről megjelen-
tek, azt mutat ják, hogy nem annyira a kitérések, 
a felekezetnélküliség pusztítanak bennünket , mint 
inkább a vegyesházasságok. Ez a tény pedig ismét 
azt mutatja, hogy a felekezeti öntudat, a hithű-
ség, egyházszeretet épen fiatalságunkban a leg-
gyengébb, pedig er re kellene alapítanunk, mint 
jövendő egyháztagokra reménységeinket s evan-
géliumi egyházaink felvirágzását. 

A vegyesházasságra lépők csak egy és 
pedig kisebb részét képezik ugyan i f júságunknak ; 

de ingatagságuk, hit és egyháztagadásuk szomorú 
világítást vet ifjúságunk egészére is. A mellett tesz 
fájdalmas bizonyságot, hogy if júságunk gyenge 
a hitben, gyenge az egyházszeretetben s hogy 
nem alkalmas sereg a jelen és a jövő nagy 
harcának diadalmas kiküzdésére. Az ellenség itt 
áll kapuink előtt, s mi megcsalatkozva s meg-
szégyenülve látjuk magunkat vele szemben, mert 
azok a gyengék s azok a dezertálok, a kikben 
legfőbb erőnknek kellett volna lennie. 

Mi az oka ennek ? Azelőtt is tudtam, de a 
keresztyén studensek londoni konferenciája óta 
még inkább tudom, hogy a kellő vallásos gondozás 
és nevelés hiánya. Mennyire más életét láttam én 
ott megnyilatkozni az ifjúságnak, mint idehaza. 
Nálunk léhaság, ott komoly m u n k a ; nálunk 
erkölcstelenség, ott erkölcsi önuralom és tiszta-
ság ; nálunk vallással és egyházzal nem törődés, 
ott buzgó vallásosság, lángoló egyházszere te t ; 
nálunk kicsinyes, önző célok vagy épen céltalan-
ság, ott magasztos, keresztyéni ideálok. 

Óh, bárcsak szemeink elé tudnám v ara-
zsolni azt a konferenciát, másfélezer ifjú tagjá-
val, az Isten igéje után sóvárgó lelkével, nemes 
felbuzdulásával, az evangélium iránti szerelmé-
vel s érette való önfeláldozásával ! Ez maga 
tenne bizonyságot fentebbi szavaim igazsága 
mellett, s muta tná meg letűnt időnk mulasztá-
sait és jövendő kötelességeinket. 

Iiégi kifogás és magyarázat, hogy a magyar 
ós a külföldi, különösen angol és német protes-
táns egyházak élete közt feltűnő nagy különb-
ség a két faj vallásos hajlandóságaiban és képes-
ségeiben gyökerezik. Pedig dehogy abban, hanem 
az ifjúság vallásos gondozásának és nevelésének 
nagy különbségében. Ott vallásos és erkölcsi 
légkör veszi körül az i f júságot ; lelke gondozást, 
ápolást nyer a családban, az egyházban, a ke-
resztyéni egyesületekben, s ezeknek hatása alól, 
még ha akar ja sem vonhatja ki magát. 

S nálunk hogyan áll a dolog? A családok-
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ból kihalt a keresztyén szellem; az iskolákban 
gondoskodnak ugyan egyházaink a vallás tanítás 
ról, de iskoláink tanítása és nevelése egyáltalá-
ban nem nyugszik keresztyéni vallásos alapokon, 
s a mikor a konfirmációkor vagya középiskolák 
elvégzése után kijutnak gyermekeink a tanítók 
kezei alól, attól kezdve megszűnik minden val-
lásos gondozás ós keresztyéni nevelés, s meg-
szűnik épen abban a korban, a melyben legna-
gyobb szüksége volna a serdülő léleknek a nemes 
elhatároztatásra. A tankönyvekből elsajátított bi-
zonytalan vallásos ismeretek elhomályosodnak; 
a még csak fejlődésnek indított hit táplálék 
nélkül marad, s a felburjánzó nemtelen indulatok, 
a testnek és a világnak csábításai elnyomják a 
még talán különben jó vetést is. Az egyházak 
szárnyára bocsátják az ifjúságot; de szárnyalá-
sát többé nem igyekeznek helyesen irányítani. 
Csoda-e, ha eképen magára hagyatott ifjúságunk, 
a mely az egyházzal és az egyházi élettel semmi 
összeköttetésben nincs többé a mígnem meghá-
zasodik ós férjhez megy — elgyengül a hit-
ben s az egyházszeretetben s könnyen eltán-
lorodik a fenyegetésekkel és csábításokkal szem-
ben ós könnyen szakít a viselendő terhek miatt 
egyházával ? ! 

Épen nem csoda ez. Az volna a csoda, ha 
nem így történnék. 

De nem jól van ez így. Nekünk olyan ifjú-
ságravan szükségünk, ha jelen nyomorúságainkon 
segíteni akarunk, a melyből igaz keresztyének, 
öntudatos, hithű és áldozatkész egyháztagok vál-
nak. Csak ilyen ifjúság lehet kezünkben erős, 
célját biztosan találó nyil; oldalunk mellett bátran 
ós lelkesen küzdő csapat, s egyházunknak ren-
dületlen alapja. 

Ha ilyen sereget akarunk, hagyjunk fel azzal 
a nemtörődömséggel, a melylyel egyházi életünk-
ben eddigelé az ifjúság iránt viseltettünk, s fel-
véve annak gondját, igyekezzünk valóban azt 
magunknak nevelni. 

Ennek módjait nem is úgy kell magunknak 
felkutatnunk. Előttünk állanak azok külföldi vi-
rágzó prot. egyházaink életében ós eljárásában. 
Szervezzünk konfirmándus ós ifjúsági egyesüle-
teket úgy az ifjú emberek, mint leányok szá-
mára, s kezünkben leend az ifjúság keresztyéni 
nevelésének ós megnyerésének egyik leghatalma-
sabb eszköze. De szervezzük azokat a keresz-
tyéni alapokon, s a Krisztust és az ő evangéliu-
mát vessük le fundamentumul. Színtelen ifjúsági, 
közművelődési egyletek rajtunk nem segítenek. 
Nekünk keresztyén ifjúságra ós keresztyén ifjúsági 
egyesületekre van szükségünk, mert csak ezek-
kel érhetjük el kitűzött célunkat. 

Külföldi hitrokonaink ismerik, tudják, hogy 

mily nagy az az erő, a melyet az ifjúsági egyesüle 
tek képviselnek ; tudják, hogy az ezekben fel-
nevelt ifjúságból nyerik legöntudatosabb, leghí-
vebb ós legáldozatkószebb tagjaikat, s épen azért 
legelső rangú kötelességüknek tekintik az ilyen 
egyesületek szervezését és odaadó keresztyéni 
gondozását. Okuljunk az ő példájukból, virágzá-
sukból és a magunk erőtelenségóből. 

Épen most van körúton Magyarországon a 
keresztyéni ifjúsági egyesületek genfi központi 
bizottságának titkára, Fermaud Károly úr. Az 
evangélium szerelme, az ifjúság megmentésének 
és megnyerésének szent vágya s magyar pro-
testáns egyházaink iránt való jóindulata hozta 
őt, immár negyed izben közénk, hogy eszmél-
tessen, a mentésnek hatalmas eszközét felmu-
tassa ós támogasson bennünket hitével, lelkese-
désével a ker. ifjúsági egyesületek felállítására 
irányuló munkánkban. Fogadják szívesen azok, 
kikhez ellátogat, s fogjanak hozzá a munkához 
bátran, szent lelkesedéssel és meg nem lankadó 
kitartással. 

De fogjunk hozzá mindnyájan, mert a mun-
kálkodás ereje elérkezett. Veszteségeink nőttön-
nőnek ; jövendőnk reménye és alapja : ifjúságunk 
gyenge, ingadozó. Mire építünk, min állunk meg, 
ha a fundamentum kidől lábaink alól? ! Vessünk 
ujabb, jobb a lapot! Neveljünk magunknak hívebb 
nemzedéket ! Alakítsunk keresztyén ifjúsági egye-
sületeket, hogy ilyen nyilakkal töltvén meg teg-
zeinket, megállhassunk és meg ne szégyenüljünk, 
ha ellenséggel szólunk a kapuban. 

Hamar István. 

T Á R C A . 

Keresztyén álláspont a mértékletlenség 
küzdelmében.* 

»Egy szamaritánus pedig, mikor 
az úton menne, juta a helyre, 
és azt látván, könyörületességre 
indula*. Luk. X. 33. 

»Egy ember megyen vala alá Jeruzsálemből Jeri-
kóba. « Egy ember ; olyan mint mi ; halandó testben hal-
hatatlan lélekkel; a ki épen úgy tudott gondolkodni, úgy 
tudott érezni, mint mi; a kinek épen úgy jól esett az 
öröm, mint minekünk; a kit épen úgy lehangolt a bánat , 
mint minket; a kinek épen úgy megvoltak a jó és rosz 
napjai, mint minékünk. És ez az ember elindult épség-
ben, erőben, egészségben, jókedvvel út jára , a melynek 
kedvező kimenetelét várta, hogy visszatérve családja 
körébe, élvezhesse fáradsága gyümölcseit. Elindult ú t jára 

* Felolvastatott a Lorántffy- és a Ref. ifj. egyesület vallá-
sos estélyén. 



bizalommal, jó reménységgel, veszedelmet nem is sejtve. 
Hogyan is sejtett volna, hiszen pálmafák hüs árnyékában, 
mosolygó, virágos mezők között vezetett útja. A nap 
melegítő, éltető sugarai árasztottak fényt a vidékre. Víg 
madárdal űzte el az aggodalmat szivéből. Az utasok, 
kikkel találkozott barátságosan köszöntötték. . . Már már 
céljához ért, a mikor egy völgyben útonállók támadtak 
reá ; megsebesítették, kirabolták és ot thagyták holtelevenen 
az útfélen. 

Épen úgy járt, mint sok szerencsétlen embertársunk 
a mi szemeink előtt, a ki megindult az élet út jára, sok 
szép reménynyel, vidáman, életkedvvel, a gondos szülői 
kéz ápolta bizodalmas lélekkel. Az élet olyan napsütötte 
zöld mezőnek látszik neki, mint annak a jeruzsálemi 
utasnak. Éli az életet gondtalanul; nem fél veszedelem-
től. És a mikor legkevésbé várja s a mikor legbiztosabb-
nak érzi magát, raj ta ütnek a tolvajok és elrabolják leg-
feltettebb kincseit: lelkének vidámságát, erejét, Istenben 
vetett hitét és ott hagyják holtelevenen. 

Egy naponként megelevenedő szomorú képnek hal-
vány rajza ez. Nem is kell hozzá magyarázat , hogy meg-
lássuk a képen az alakokat, a kiket szegény, szerencsét-
len bűnösöknek nevezünk. Szánakozva végig is jártat juk 
tekintetünket ezeken az élőknek látszó alakokon ; egyet-
egyet sóhajtunk is értük, s azután tovább megyünk, 
vidámabb jelenetet keresni, — hiszen olyan bántó, olyan 
elrémítő ez a kép. Minek gyötörnénk nézésével a lel-
künke t ? ! 

»Megyen vala alá azon az úton egy pap, ki ezt 
látván, elkerülé; hasonlatosképen egy lévita is, mikor oda 
arra a helyre ment volna és azt látta volna, elkerülé.* 

így vagyunk a mértékletlenség bűnével, betegségé-
vel és azon szerencsétlen áldozatokkal, a kiket naponként 
magunk előtt látunk. Nem úgy bánunk velük, mint nyo-
morult, megsebesült, beteg emberekkel kellene bánnunk, 
hanem elmegyünk mellettük jóformán úgy, mint ama 
pap vagy lévita. Ha szemünk elé kerül egy, ama lelki 
betegek közül, kiket a mértékletlenség alattomos úton-
állója sebzett meg : igen sokszor, a legtöbbször kifaka-
dunk ; kíméletlenül, megvetéssel, lenézéssel bánunk vele ; 
éreztetjük, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint ő és 
elítéljük bűnéért. Elhaladunk mellette, mint az a pap és 
lévita; pedig épen úgy meglátjuk, mint azok a sebesült 
u tas t ; nemcsak meglátjuk, hanem boszankodunk is látása 
felett, de könyörületre nem indulunk, pedig ő szegény, 
beteg, szenvedő ember. 

Másik kép áll előttünk. A mértékletlenségnek egy 
áldozata ismét, de másféle alakban. Félszeg tetteiben, 
összefüggéstelen, zavaros, hóbortos beszédjében annyi a 
nevetségre, a mulatságra indító, hogy szinte hajlandók 
vagyunk részt venni annak a gyermekseregnek jókedvé-
ben. a mely azt a támolygó alakot körülállja. Avagy ha 
nincs kedvünk a nevetésre, ha dolgaink másfelé hívnak, 
sietünk, nem érünk rá azzal a szemünk elé táruló kép-
pel foglalkozni, annak jelentőségeit elemezni. 

De hát nem volna annak a szomorú képnek ránk 

nézve semmi más értelme, vonatkozása és csak a meg-
vetés, lenézés, boszúság vagy gúny, mulatság és közöny 
érzelmét költené fel lelkünkben ? ! Óh igen van, csak 
nézzük a képet más világításban; abban a fényben, mely 
a Krisztus evangéliumából sugárzik r eá : mindjárt más 
leend szemléletünk. Akkor azok a megvetett, semmibe 
sem vett, kigúnyolt, kinevetett alakok igen értékes, becses 
leikekként, az Isten gyermekeiként tűnnek fel előttünk 
és fáj a lelkünk, sajog a szivünk, hogy az Urnák egy 
gyermeke ilyen betegen, ilyen elhagyottan tengeti életét; 
egy bűnös ugyan, de olyan ember, a kiért épen úgy 
meghalt a Krisztus, mint mi éret tünk; a kit a jó pásztor 
épen úgy keres, mint azt a századik juhot; a kinek épen 
úgy elkészíttetett az örökéletre vezető út, mint mind-
egyikünknek. 

»Egy szamari tánus is pedig, mikor az úton menne, 
juta a helyre, és azt látván, könyörületességre indula«. 

Könyörületességre indula egy szamaritánus, a ki 
megvetéssel, gyűlölettel tekintett mindarra, a mi Jeruzsálem-
ből származott . És most ez a szamari tánus nem kérdi, 
ki vagy, hová indultál ? — csak azt látja, hogy a sebe-
sült ember szenved, hogy segítségre van szüksége. 

Nekünk is, a kik a keresztyén nevet viseljük, a kik 
mindazokat testvéreinknek nevezzük, a kikkel itt e hazá-
ban, sőt az egész világon együtt élünk : ezt az egyedül 
helyes álláspontot kell elfoglalnunk a mértékletlenség 
áldozataival szemben. Jusson eszünkbe, hogy minden 
ilyen szerencsétlennek kárhozata saját fejünkre gyűjt bol-
dogtalansságot; gondoljuk meg, hogy mikor ilyen szeren-
csétlent megvetünk, kigúnyolunk, egy-egy veszendő lélek-
nek nyomorúságát, szenvedéseit vetjük meg, gűnyoljuk 
ki! Ébredjünk annak a tudára, hogy abban a beteg test-
ben egy halhatatlan lélek szenved, várja szabadulását 
s ne haladjunk el mellette közönyösen, hanem induljunk 
szenvedésein könyörületességre! 

Nagy és nehéz a feladat, mely így vár reánk; de 
a cselekvés kötelesség. »A ki tudja a jót és nem cselek-
szi azt, az olyan ember bűnös ember.* Pedig mi evan-
géliumi keresztyének mindennap halljuk a jó cselekedetre 
hivó szózatot, a mely elénk tárja, hogy milyen iéleknek 
kellene bennünk lakoznia. Hallgassunk rá, mert ez köte-
lességünk, mint keresztyéneknek; kötelességünk mint haza-
fiaknak. 

A mértékletlenség ellen felvett küzde'em szükséges 
voltát senki sem vonja kétségbe, csak abban van véle-
ménykülönbség, hogy milyen eszköz a leghathatósabb ? 

Az evangélium megmutatta azt az eszközt, a mely 
egyedül vezet sikerre. Minden tény ennek az evangéliumi 
álláspontnak az erősítésére szolgál. Mióta a mértékletlen-
ség bűne fennáll, pedig elmondhatjuk, hogy az emberi-
séggel egykorú, azóta foly ellene a küzdelem is. Azok-
nak, a kik ezt a küzdelmet az evangéliumon kivül állva, 
akár állami törvényekkel, akár rendeleti úton igyekeztek 
sikeresen végig harcolni, a r ra a meggyőződésre kellett 
jutniok, hogy minden erőfeszítésük sikertelen volt. A leg 
újabb korban az egyesületekkel gondolták elérni a dia-
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dalmat, s megalakultak az ú. n. mértékletességi egyesü-
letek társadalmi úton, de nem evangéliumi alapon, s a 
ba j mégis csak erősbödött. Az i rodalomban ezer számra 
jelentek meg a jó, célravezető eszközöket a jánló közle-
mények, értekezések, s a mit az emberi elme és jóindu-
lat, a mit a hazafi buzgóság jónak, hasznosnak ítélt, azt 
mind felszínre hozta s a mérlegbe vete t te : jóformán si-
kertelenül. 

S míg így viaskodott az emberi elme és jó rava ló 
törekvés a bűnnel , a bajjal, — előjöttek a szamar i t ánu-
sok. Nem olyan fényes, óriási tudományt eláruló elméle-
tekkel, nem is törvényekkel és rendeletekkel, hanem a 
keresztyéni gyógyító és könyörülő szeretettel, a mely nem 
a bűnös, nem a vétkező, hanem a beteg ember t látja a 
mértékletlenség á ldozatában és nem megtorlást, nem rend-
szabályozást , hanem gyógyító eszközt visz hozzá. S íme 
ezek megnyerték az Isten gazdag áldását , a meggyógyul-
ak ezreinek háláját . 

Népeknek, országoknak példája muta t j a ezt. A mit 
szigorú törvények, erélyes rendszabályok jó fo rmán ered-
mény nélkül kísérlettek m e g ; a mit az egyesülések olyan 
kevés és épen nem állandó sikerrel munkál tak, — azt a 
csendben, de az egyedüli fundamentumon álló keresztyén 
szeretet ha ta lmas eredménynyel végezte el. 

Előttünk van sok pé lda : angol, német, svéd, norvég, 
hollandus és svá jc i ; de mind egyről tesz tanúbizonyságot , 
arról, hogy a Krisztus él és segíti a benne hivőket. 

Hallgassuk meg, nekünk is szól : »Eredj el és te is 
akképen cselekedjél*. 

Kováts László, 
hivatalnok. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az énekügyi előmunkálatok VI. füzetéről. 

(Folytatás.) 

A 108-dik zsoltárt a 60-dik zsoltár dal lama helyett 
a 30-dik zsoltár da l lamára alakítot ta át s így a 8 sorú 
versszakokat 6 sorúakká s a 7 versszakbói álló éneket 
4 versszakúvá változtatta a VI. füzet szerzője. A dallam 
felcserélését és az összevonást is helyeselnünk kell, mert 
a 30-dik zsoltár dal lama jobban illik az Isten magasz-
ta lására felbuzdult sziv tolmácsolójául, mint a 60-diké; 
a szövegbeli rövidítést pedig a zsidó nemzeti vonatkozá-
sok tették elengedhetetlenné. 

Az egész átdolgozott zsoltár azonban elvisel még 
némi jobbítást s különösen 2-dik és 4-dik versében. A 
2-dik vers így hangz ik : 

Magasztalom felségedet, 
Mely kiterjed a föld felett ; 
Imáimban azt hirdetem, 
S azt zengi rólad énekem, 
Hogy égig ér föl nagy jóságod, 
Felhőkig ér föl igazságod. 

Ne magyarázzuk talán, hogy mit hirdetünk imáink-
ban és mit zengedezünk énekeinkben, . . . hanem inkább 

csudálkozással eltelve s áhítattól és alázatosságtól i t tasan 
dicsőítsük és áldjuk az Istent, hogy az oda fel va lókban 
is megbizonyította a maga véghetetlen nagyságát és tisz-
teletet parancsoló erejét. Valaki — a ki a zsidó kozmo-
góniával kevésbbé ismerős — felvethetné e kérdést : 
v;in-e abban valami különbség, hogy az Isten « n a g y 
jósága* az égig ér fel, » igazsága* pedig a felhőkig? ?! 
A Kárpátok csúcsai néha felül vannak a fellegeken, de 
azok is csak a költő képzeleteben érnek fel az égig!. . . 

A 4-dik versben ezen a két soron kell főként vál-
toztatni , m á r csak a szép hangza t kedveért is : 

Az emberben reménykedés 
Haszontalan epekedés. 

De eltűri a változtatási a két utolsó sor is, a mennyi-
ben a 3-dik versben a r r a kéri az éneklő a dicsőséges 
Istent, hogy az ö jóvoltát és szabadító hatalmát lát tassa 
a löldi lényekkel, s így az ének végén nem elég csak 
ennyit moDdani : 

Ki minket a jóra (!) segítsen 
Csak te vagy az, felséges Isten ! 

Nem elég azért sem, mert a 2-dik részben az Isten 
igazsága is dicsérettel van kiemelve; így hát nem csupán 
a jóra, hanem a mindenre segítő Istent kell a felbuzdult 
léleknek az ének bezárásakor emlegetni és hívogatni. így 
válik, válhatik kerekebbé a kis költemény. 

A 111-dik zsoltáron a dallam törvényéhez való al-
ka lmazkodás tűnik fel előnyösen s ez okozza itt a Szenczi-
Molnár-félétől való nagyobb eltéréseket és a zsidó és po-
gány népekre való hivatkozás elmellőzését. Az eredeti 
6 versszak így esik össze 5-té. Nem jobb, nem ta r t a lma-
sabb az eredetinél, csak formásabb és keresztyénibb. Egy 
két r ime ennek is mintha csinált volna, épugy mint az 
eredet inek; de a többi között mégis megállhat, ha külö-
nösen a 4-dik versszakára az átdolgozó több világossá-
got áraszt . Így szól ez a versszak : 

Gyarló szívünk megigazul, 
Mert ily kötést szerzett az Úr 
Az emberek boldogságára; 
Igéje azt mondja nekünk, 
Hogy úgy lesz boldog életünk 
Ha hallgatunk az ő szavára. 

Közönséges ember alig bírja ebből kihüvelyezni, 
hogy milyen is hát és min alapszik az az Űr-s?erzette kötés ?! 
Az eredetiben ez a kötés nincs is körvonalozva, csak az 
ahoz való hűsége van az Is tennek kiemelve az ő több-
féle isteni tula jdonságai közö t t ; vagyis az Ígéreteihez 
való hűség, önmagához való következetesség. Az átdol-
gozó erre lehetne majd figyelemmel. 

Az utolsó versszak is nagyot fordít az eredetin akkor , 
a mikor az Úr félelmét nem a bölcseség kezdetének r a j -
zolja, hanem az igaz élet egyedüli kútfejének. Ez nem 
ba j ugyan a dolog lényegére s csak annyiban tűnik fel 
inkább, mert nagyon megszoktuk már a Példabeszédes 
könyv nyomán, hogy »a bölcseség kezdete az Isten fé-
lelme*, s e megszokásban épen ez a 111-ik zsoltár is 
tényező volt az idők folyamán. 

A 113 dik zsoltárt a 21-dik dal lamára fordította át 
az átdolgozó. Istent dicsőítő zsoltár ez is, aká r csak a 
108. és 111-dik, s mint ilyen ép úgy helyet foglalhat a 
sorban , mint amazok. Részünkről azért soroztuk részben 



a magán jellegű énekek csopor t jába ,* mert nem képze-
lünk alkalmat , a mikor p. o. a gyülekezet így énekel-
hessen : 

Várj, remélj te is, bús asszony! 
Isten ad még majd neked 
Viruló, szép gyermeket, 
Kit kezed vígan ringasson ; 
Adj te is hát hálát, 
Zengd az Úr hatalmát! 

Az eredeti nem ilyen »ad personam« természetű, 
mert a b b a n csak úgy van szó a meddőségről — a zsidó 
nőnek erről a nagy csúfságáról — mint a mit az Isten 
a maga mindenhatóságával szintén boldogságra tud for-
dítani. Nem egy bús asszonyról van tehát szó, hanem a 
meddőség gyalázatát is elhárítani tudó Isten hatalmáról . 
— A 113-dik zsoltár többi verse eléggé lendületes. 

A 121 -dik zsoltár a magasban lakó gondviselő Isten 
dicsőítése, vagy pedig úgy, a mint Szenczi-Molnár meg-
készítette, valami áldásféle (az utóbbi részében!), s mint 
ilyen eléggé kedvelt is a lelkészek körében épen úgy, 
mint a bibliás násznagyoknál stb. Az átdolgozó letörülte 
erről is a zsidós jelleget, a mikor a 

»Szemem a hegyekre vetem* 

helyett így alakította át a zsoltár kezdő s o r á t : 

Magasba néz, föl néz szemem. 

s a b b a n is előnyt szerzett magának Szenczi M. felett, 
hogy az egész kis zsoltárt egységesebbé idomítot ta ; de 
még így is csekélység ez az egész és a m a sok szép zsol-
tár és dicséret mellett, a melyek olyan gazdagsággal és 
bensőséggel éneklik az Isten teremtő és gondviselő voltát ; 
mint p. o. csak a 19. és 103-ik is. — Ezek mellett 
nincs szükség a 121-ik zsoltárra, hanem ha — emlék 
gyanánt . 

Jobb ennél a 125-dik zsoltár, habá r szintén a kevésbé 
jelentőségesek közül való. Az átdolgozó a 65. zsoltár 
da l lamára irta át, a Szenczi-Molnár-féle 4 versszak 
helyett 3 versszakban, kihagyva belőle — természetesen 
— az Izrael békességét s ezt a nemzeti vonatkozást meg-
egyetemesítve. A két utolsó sorát más összeköttetésben 
szeretnők látni az előzőkkel, mert szer intünk nem azért 
áldja minden igaz hívét békével, nyugalommal az Isten, 
>hogy benne bízva s öt imádva, áldjuk mi is nevét« ; 
hanem azért kell nekünk biznunk benne s azért kell 
nekünk á ldanunk őt, mert ő az igaz hívőket megáldja . 
— így helyes — szerintünk — a következtetés és nem 
amúgy . — Különben ennek a zsol tárnak a végleges ki-
maradása sem okozna hiányt énekes könyvünkben, á m b á r 
ez a csillagos zsoltárok közé tartozik. 

A 135-ik zsoltár a népszerű énekek egyike. Meg-
szoktuk az ilyen részletet is és zengedezzük minden elem-
zés né lkü l : 

Jákóbot, mint ő népét, 
Izraelt elválasztá, 
Örökévé foglalá. 
Mert tudom, hogy ez Isten 
Erősb más Isteneknél. 

Nem törődtünk vele, hogy J á k ó b nem a mi ős 
a tyánk és hogy Izráel sem a mi n e m z e t ü n k ; nem azzal 
sem, hogy milyen politheistákká lettünk akkor , a mikor 

* Lásd a 3-dik számban ! Anonymus. 

az »Erösb más Isteneknél« verssorral hasogat tuk a tem-
plom kárpitjaif. . . 

Az átdolgozó ezekből a nem keresztyéni és zsidós 
elemekből nem hagyott meg semmit. Összevonta a 12 vers-
szakot 5-re, s nem Áron nemzetségét buzdítja Isten-dicsé-
retre, nem is a Sionról áldja az Urat, hanem általánosít, 
nemesít . Az egyiptomi csapásokban mutatkozó Isten helyett 
a természetben, a nagy mindenségben s a ránk árasztott 
á ldásokban jelentkező istenséget magasztal ja . Erről az 
oldalról tehát alig érheti munkáját, kifogás. Valami fogyat-
kozása mégis van ennek is. Mintha szürke, vagy mintha 
üres volna. . . Úgy szeretnők néhol fénylőbbé, néhol tar-
ta lmasabbá változtatni. Olyan verselésszerü mindjár t az 
eleje is. P. o 

Áldjuk Isten szent nevét, 
Mi az Isten hívei! 
Kezdjük el dicséretét 
Énekünkben zengeni, 
Kik szeretjük templomát, 
Mint nyugalmunk otthonát. 

Ezen a csinál tvirág-szerű voltán kellene módosíani az 
ihletett lélek, erejével s akkor ez a zsoltár is megál laná 
helyét. Az elv, a mi megnyilatkozik benne, mint átdolgo-
zott műben, egészen helyes; i ránya is megnyerő, csak a 
végeredményből hiányzik va l ami : — a numerus . 

Tar ta lmasabb , zsol társzerübb már a 141-ik számú. 
Az igaz, hogy az eredetiben is több az erő és ha ta lma-
sabb a fen-szárnyalás s így jobban ingerelte az átdolgozó 
költészetét. — A Szenczi-Molnár-féle 11 versszak itt 7-re 
kevesbedet t ; a mi e lmaradt , a r r a nincs szükségünk né-
künk keresztyéneknek. A megtorlás u tán esengő zsidó 
ingerültségét, szenvedélyességét szerencsésen letörölte az 
átdolgozó. — Egy kis módosítással azonban még jobbá 
s k ívána tosabbá lehet az is. Valami parancsolás-féle rej-
lik mindjár t az első versben az Istennel szemben. P . o. 

Hozzád Uram, hozzád kiáltok, 
Jövel hozzám, hamar jövel, 
Halgass reám, szómra figyelj, 
Midőn veled lenni óhajtok. 

A Szenczi-félében szelídítve van ez az Isten-sürge-
tés, ezzel az okada to lássa l : »Mert téged óhajtlale szívvel«. 
E fajta ,'szelidítésre igen rászolgál ez az átdolgozott első 
versszak, hogy rendelkező jellegét elveszítse. A 2-ik vers-
ben is elférne némi változtatás. 

Esdő szavam menjen elődbe, 
Mint illatos füst felmegyen, 
S imára felemelt kezem 
Estvéli áldozatul tudd be. 

Az első sorban lévő »menjen* helyett lágyabb és 
hogy úgy mondjuk a láza tosabb volna a jusson szó, s az 
utolsó sorban pedig az áldozatul tudd be kifejezésen 
kellene változtatni két okból is. Először azért , mert nehéz 
kiejteni, tehát széphangzat-el lenes; másodszor pedig, mi-
vel a tudd be igen szokatlan így a zsoltárköltészetben. 
Legalább még most szokatlan A többi versszak — az 
utolsó kivételével — teljesen elfogadható. Magasan felette 
áll a Szenczi-félének vagy a zsidós eredetinek, szellemben 
is, fo rmában is. Az utolsó versszaknak is inkább csaK 
egyetlen szava ellen lehet jogos kifogásunk, mint az egész 
ellen. A >kegyesen* szót használ ja az átdolgozó a köz-
szokás ellenére, a mikor így éneke l : 



Kegyelmet adj nekem a jóra, 
Hogy éljek bizton csöndesen, 
S reád tekintsek kegyesen, (!) 
Mint igaz ítélő biróra. 

Az Istenre tekinthet az ember hittel, reménynyel, 
bizalommal, bünbánólag, kétségbeesetten stb., csak épen 
kegyesen nem ; mert ebben senki sem találja meg az alá-
rendeltségi viszony kifejezését. Pedig itt csak arról lehet 
szó, vagy még inkább a bizodalmas viszonyról, a mit 
annak a tudata szül az emberben, hogy Istennek tetszőleg 
élt, vagyis hogy kegyes volt. De kegyesnek lenni és vala-
kire kegyesen tekinteni: ez két dolog és egybe nem za-
varható. 

A 143 dik zsoltár átdolgozása is a jobbak közé szá-
mítható. A Szenczi-féle 12 versszakot 8-ra szorította össze 
az átdolgozó, kihagyván a kirívóan alanyias természetű 
panasz-kiáltásokat. Az ének még így is igen magán jel-
legű; de mégsem annyira, hogy egy egész gyülekezet ne 
énekelhetné, mint bűnbánati zsoltárt. Legalanyiasabb rész-
letei ime ezek: 

Törvény elé ne vond szolgádat, 
Bűneimet fel ne számláljad, 
Mert lelked az élők között 
Oly igaz embert nem találhat, 
Kit bűne meg nem kötözött. 

Engem is bűn sujta porba, 
Az űzött a sötét nyomorba, 
Megkeserítvén lelkemet; 
Egész valóm megháborodva, 
Megsiratám már éltemet. 

Csak a »sötét nyomorba« szavakon kell enyhíteni, 
s mindkét versszak meghagyható. A többiek még inkább. P. o. 

Azért Uram, ím hozzád térek 
És könyörögve téged kérlek, 
Fölemelvén kezeimet; 
Úgy vár ez a törődött lélek, 
Mint a száraz föld a vizet. 

Siess Uram, hallgass meg engem, 
Mert eleped a lélek bennem, 
Ne rejtsd el tőlem arezodat; 
Meghalnom óh ne hagyj bűnömben, 
Ne érjen el a kárhozat. 

így a többi versszak is, a melyek közül az utolsó 
előttiben, ebben a verssorban : 

S hogy utaidon már megállják 

igen szerencsésen lehet a »mar« szócskát »jól« szócská-
val helyettesíteni. Ha az utolsó versszaka elmaradna, az 
sem volna hátrányára . E csekély módosítással ez a zsol-
tár egyik legerőteljesebb bűnbánati énekünk lehet. 

Az utolsó, a 148-dik zsoltár is bejuthat az új éne-
keskönyvbe, de szintén csak apróbb módosítások után. 
Könnyedébb, színesebb, mint az eredeti s egészben véve 
tetszetősebb. A mindenütt jelen való istenség dicsőítése 
ez, a ki a maga végéremehetetlen és ellenállhatatlan 
hatalmát mindenen megbizonyítja: az élő és élettelen, a 
fent és alant lévő valóságokon egyaránt. Illik tehát, hogy 
ezek valamennyien halleiuját énekeljenek az ő nevének. 

Ezt a világraszóló, eget-földet beharsogó halleluját foglalja 
itt szavakba az író és átfordító; emez tagadhatat lanul 
vonzóbban és méltóbban, mint amaz, a 19-ik század szó-
készletével a 17-diké helyett. Legkevésbé sikerült az első 
vers a többihez és a Szenczi M.-féléhez viszonyítva. Igv 
hangzik az egész : 

Ti lakói fent a menynek, 
Adjatok hálát Istennek, 
Áldjátok őt imádságban 
Odafent a magasságban ! 
Angyalai az ég Urának, 
Seregei a mennyországnak, 
Nap hold és a csillagtábor 
Zengjetek az ég Uráról. 

Ti is magas égi boltok, 
Kik felettünk fenn ragyogtok; 
Vizek árja fenn a légben, 
A lebegő zord felhőkben, 
Kik a léteit tőle vettétek, 
Az Úristen nevét zengjétek, 
Mert hatalmán áll fen minden, 
Változatlan örök rendben. 

Ti lakói lenn a földnek, 
Adjatok hálát Istennek; 
Minden élő róla zengjen 
Odalenn a mélységekben ! 
Villámtüzek köd és pára, 
Forgószelek, viharok árja, 
Ti mindnyájan őt áldjátok, 
Mert az Istent szolgáljátok. 

Völgy és halom, bérc és erdő 
S ti a létnek itt örvendő 
Állatoknak sokasága, 
Titeket is tart jósága; 
Áldja hát őt, dicsérve áldja 
Földi világunk minden tája; 
Mind, a kiket Isten éltet 
Az ő nevét dicsérjétek! 

V 

Ember, te is jer és zengjed 
Dicsőségét Istenednek; 
Sőt te áldd őt legméltóbban, 
Kit részeltet minden jóban; 
Kit örökéül elválasztott, 
Ég, föld javával elárasztott, 
Ég, föld felett ajkad zengje, 
Mily nagy az Isten kegyelme! 

Ha az első vers 3-dik sorából az » imádságban* 
szót mással pótoljuk (p. o. ezzel : ti mindnyájan) s ha 
az árja (»vizek árja , viharok ár ja«) szót az egyik he-
lyen kicseréljük s a 3-dik vers utolsó sorát másféle kap-
csolatban kötjük az elébbi sorokhoz (nem azért áldják, 
mert szolgálják, hanem azért, mert tőle nyerik lételüket 
vagy valami más okból!!) s ha az utolsó versben a leg-
méltóbban« szót a legbuzgóbban szóval helyettesítjük : — 
akkor a zsoltár jó lélekkel énekelhető. 

(Folyt, köv.) Anonymus. 



B E L F Ö L D . 

Belmissziói gyűlések hete. 
Belmissziói gyűlések hetének nevezhet jük az elmúlt 

hetet, melyen a Budapesti ref. ifjúsági egyesület, a Lorántffy 
Zsuzsánna egyesület és a Budapesti Belmissziói Értekez-
let tar tot tak érdekes gyűléseket Budapesten. 

Az Iljúsági Egyesület Budapesten kezd jelentőségre 
emelkedni. Úgynevezett d iák-osztá lyának az egyetemi és 
akadémiai művelt i f júság az Isten igéjének hiterősítő 
fényénél melegszik, erősődiK, érlelődik az evangéliumi 
keresztyén életben. Ennek az egyesületnek mozgékony 
tagjai Hamar István budapesti theol. t anár személyében 
képviselőt küldöttek a diák-szövetségnek Londonban 1900. 
jan. 2 — 6 . napja in tartott világ konferenc iá já ra . A buda-
pesti diák-osztály most f eb ruá r 11 én nagygyűlést tartot t , 
melyen a londoni küldött számolt be a szövetség világ-
kongresszusáról . A gyűlésnek ezen kivül még kettős szem-
pontból volt különös érdekessége. Először azért , hogy a 
gyűlésen jelen volt az ifjúsági egyesületek Genfben szé-
kelő nemzetközi intéző-bizot tságának főtitkára, Fermaud 
Károly svájci a lezredes ; másodszor azért , hogy a gyűlésen 
a kolozsvári és a mezőtúri ifjúsági egyesületek is kép-
viseltették magukat , amaz dr. Kecskemétiig István theol. 
t aná r és három theológus ifjú által, ez Vékony Sándor 
mezőtúri ref. főgimnáziumi val lás tanár által. 

Az ülésen Szilassy Aladár közigazgatási biró, a 
ker. egyházi élet e nagvbuzgóságú ba jnoka elnökölt, s a 
közének és Csűrös István megnyitó fohásza után Makay 
Lajos theol. szenior, a budapesti diák-osztály t i tkára 
tett rövid jelentést az egyesület működéséről, melynek 
magját az Isten igéjének tanulmányozása és a bibliai (vasár-
napi) iskolában való magyarázása képezi. Utána Hamar 
István, az egyesület kiküldötte számolt be egy ha ta lmas 
felolvasásban a diákszövetség londoni gyűléseiről, melyek 
meggyőző tényekben mutat jak , mily ha ta lmas nemzeti, 
egyházi és erkölcsi tőke az, ha az ifjúság hisz a Jézus 
Krisztus és az ő evangél iuma ujjászülő és életnemesítő 
ha ta lmaban . A rendkívül tanulságos felolvasás közlését 
Lapunk mai s zámában kezdjük meg. H a m a r után Fer-
maud Károly, a genfi vendég, u tána Vékony Sándor a m.-
túri küldött és Molnár Imre a kolozsvári küldöttség egyik 
tagja, majd Vörös Sándor tanárjelölt és Fleischer Gyula 
budapesti egyesületi tagok tar tot tak rövid buzdító beszé-
deket az if júsághoz, mely a Lónyay-utca i főgimnázium 
dísztermét egészen megtöltötte. Emelkedett és lelkes hangu-
lat, üdítő vallásos szellem hatot ta át a jelenvoltakat, kik-
nek körében új idők fuvalmát éreztük lelkünkben és 
örömmel szemléltük, hogy az i f júságnak annyiszor sür-
getett evangélizálása immár nálunk sem ábránd , hanem 
sokat igérő kezdet és nagyreményű valóság. A szép gyű-
lést az elnök szavai után ha ta lmas közének (137. dics. 6. v.) 
és dy. Eördögh Árpád ügyvédjelölt lendületes imádsága 
rekesztette be. 

Ez volt február 11-én. 
Februá r 12-én délután 3 órakor a Lorántffy Zsu-

zsanna-egyesület közgyűlésére hívtak a Kálvin-téri tem-
plom harangjai . Csúnya téli esőben gyűltünk össze, de 
lassanként mégis megtöltöttük a templomot, hol a Krause 
( iusztáv vezette ref. főiskolai énekkar ha ta lmas éneke, 
Szász Károly püspök áhí tatos imádsaga után dr. Szabó 
Aladár erőteljes igehirdetésében gyönyörködtünk. Templom 
után a főg imnáz iumba vonultunk át, hol dr. Kecskeméthy 
Is tván rövid fohasza után Szilassy Aladárné. az egyesü-
let nagytevékenységü elnöke nyitotta meg magvas beszé-

dével az egyesületnek Vll-dik évi közgyűlését. Nem csu-
pán jótékony egyesület vagyunk, mondá többek közt a 
megnyitó, mi evangéliumi keresztyén egyesület vagyunk, 
kik az Úr nevében és az evangélium erőivel felvértezve 
munkálkodunk a hit és erkölcsi élet nemesítésén, a gyer-
mekek között, a növendék- lányok között, a felnőttek kö-
zött és a szegények között. S hogy ez a keresztyén hit-
erősítő és erkölcsnemesítő egyesület valóban istenes mun-
kát végez, arról bárkit meggyőződtetett a titkári beszámoló 
melyet Dessewffv Emma egyesületi titkár olvasott fel. 
Az egyesület tagjai először is önmagukat erősítik a ke-
resztyén életben, s erre a heti összejöveteleket bezáró 
bibl iamagyarázat és a vasárnapi iskolákra előkészítő bib-
liai óra szolgál ; azután a kis-gyermekeket és a munkás -
ioaros lányokat vezetgetik az Istenigéje szövétnekénél az 
Úrhoz, mely munkát az egyesületnek 21 tagja 7 iskola-
helyiségben, közel ezer gyermek és cselédlány körében 
önkénvtes buzgóságból végez; továbbá az egészen elha-
gyatott gyermekeket , különösen az á rváka t összeszedik 
és neveltetik, s ebben az á ldásban immár ál landóan 12 
gyermeket részesítenek ; felveszik a szegények gondját s 
kit pénzzel, kit élelemmel, kit ruhával , kit keresettel lát-
nak el, s ezt a jótéteményét az egyesület a mult évben 
immár 121 családdal éreztette al landóan. Ekként evangé-
lizálja a Lorantffy-egyesület a művelt nők út ján a gyer-
mekeket , az á rváka t , a szegényeket. Az evangélizáció 
sikeresebb végzése végett a szegények és betegek láto-
ga tására á l landó diakonisszát és városi misszionáriust is 
alkalmaz. — Az egyesület anyagi helyzetéről Szöts Fa r -
kasné pénztárnok tett jelentést, mely szerint az összes 
belétel volt 8028 frt 51 k r , az összes kiadás 4 5 4 3 frt 
63 kr., miből az árvák neveltetésére 873 frt, a szegények 
pénzsegélyezésére 6 4 0 fr t , r uháza tá ra 612 frt , élelmére 
228 frt, a helyiség bérletére 4 3 4 frt, diakonisszára és 
misszionár iusra 566 frt, a nyomta tványok által való evan-
gélizálásra 4 3 1 frtot stb. fordított . Az egyesület összes 
vagyona 20.389 frt, a mi az előző évvel szemben 
3 4 7 3 frt szaporulatot mutat , miből 2292 frt az özv. Trenikó 
Antalné végrendeleti hagyománya . 

A közgyűlés örvendező szívvel és meghatot tan hall-
gatta a szép keresztyén szere te tmunkákról szóló jelenté-
seket és Szöts Fa rkas egyesületi tag indí tványára köszö-
netet szavazott mind az egyesület fáradhat lan vezetői-
nek, mind azoknak az emberbará toknak , a kik az egye-
sületet erkölcsileg, anyagilag és inunkájokkal t á m o g a t t á k ; 
továbbá jóváhagy ta a diakonissza, Rau Lina kisasszony 
és az egyesületi misszionárius, Gergely Antal, beáll í tására 
vonatkozó választmányi intézkedést s végül a Tabi tha-
nőegylet küldöttségének s a többi vendégeknek, köztük 
Antal Gábor dunántúl i püspöknek megjelenéséért kö-
szönetet mondván, Antal Gábor püspök buzgó bálaimád-
ságával befejezte lélekemelő ülését. 

Közgyűlés után szeretetvendégséghez ültünk a dísz-
teremben, a hol csak úgy hemzsegett a sok asszony, leány 
fiatal és eltesebb férfi. Thea, szandvics és gyümölcs utan 
Fermaud Károly svájci vendég, Szász Károly püspök, 
Kecskeméthy István vallásos buzdító beszédekkel, Rónayné 
és Fröhlich F. k a. gyönyörű énekkel, Norgauer A. k. a. 
szép zongorajátékkal , Nagy Vince, Rajnay Irén és dr. Ka-
tona Ernő sikerült szavalatokkal gyönyörködtették a díszes 
és nagyszámú közönséget. 

Ez történt február 12-én. 
Februá r 13-án este ismét a Lónyay-utcai főgim-

názium dísztermében gyűltünk össze a Belmissziói érte-
kezlet ülésére. Az éltesebbek kevesebben voltunk, de az 
ifjúság szép számmal volt képviselve. Közének és Hamar 
István előfohasza után Szilassy Aladar elnök mutatta be 
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Fermaud Károly genfi titkárt, a ki aztán csinos kis 
beszédben tüntette föl az evangéliumi ifjúsági egyesületek 
nemzet építő, erkölcsjavító, egyházi életnemesítő és ifjúság-
védő jelentőségét. Majd rá tért a ker. ifjúsági egyesületek 
rohamos fejlődésének ismertetésére, kiemelvén, hogy míg 
1855-ben a párizsi első nemzetközi gyűlésen csak 320 ifjú-
sági egyesület képviselete vett részt, addig most már 
7000 ker. ifjúsági egyesület működik a föld kölönböző 
részein, de legkiváltképen az evangéliumi keresztyén or-
szágokban. Azután az ifjúsági egyesületek genfi nemzet-
közi központi szervezetét ismertette, mely bizottság most 
már 40 ezer frankos évi költségvetéssel, 6 utazó titkárral 
működik és oly nagy erkölcsi és nemzetközi összetartó 
erőt képvisel, hogy azt most már a jogi és szervezeti 
egységére különben annyira büszke római egyház is 
irigyli. Ez a méltán irigyelt erő az evangéliumban az ennek 
isteni ereje által eszközölt erkölcsi és lelki összeforrasztó 
és emelő erőben van, mely a ker. ifjúsági egyesületeknek 
egységes és megingathatatlan fundamentoma. Beszédét 
azzal végezte : Eljöttem hozzátok, hogy arra kérjelek és 
buzdítsalak titeket, keresztyén testvéreim: vegyetek lelket, 
merítsetek bátorságot abból az erőből, a mely a ti kül-
földi testvéreiteket immár hatalmasokká tette : Jézus 
Krisztusból és az ő evangéliumából. Két forró óhajtásom 
van hozzátok. Első az, hogy megerősödvén az Úr lelké-
ből, jussatok minél előbb saját hajlékhoz és külön titkár-
hoz, a ki apostola legyen szép hazátokban a magyar 

_ ifjúság evangelizálásának. Másik az, hogy szervezzetek 
Budapesten egy központi nemzeti bizottságot, a mely 
vezetője, irányítója legyen a nemzet ifjúsága Krisztushoz 
vezetésének és közvetítője a külföldi hitrokonok tevékeny-
ségével és a genfi központi választmánynyal való érint-
kezésnek. 

A német nyelven elmondott beszédet Szilassy Ala-
dár elnök foglalta össze a németül nem értők kedvéért 
és a termékenyítő beszéd mindkét alakban köztetszéssel 
találkozott. 

Az ifjúság ker. egyesületi életének fejlesztése érde-
kében Szöts Farkas szólott néhány buzdító szót azokhoz 
az ifjakhoz, a kik már megindultak a jó munkában; majd 
az ifjúság barátait kérte meleg szavakkal, hogy támogas-
sák erkölcsi súlyukkal az ifjúság keresztyén nemesítésének 
egyházunkra és hazánkra nézve egyaránt fontos mun-
káját. Utána Mircse Ferenc kolozsvári ifjúsági küldött 
buzdította ifjú társait, hogy ne lankadjanak. — Majd 
dr. Kecskeméthy István, kolozsvári theol. tanár beszélt, ama 
macedóniai férfiúhoz hasonlítva a vidékieket, a ki Pál apos-
tolt áthívta Európa misszionálására. Pál apostolt keresett 
és kért Kecskeméthy is a vidéki városok ifjúságának 
misszionálására. Megyercsi Béla theológus az idősebbeket 
kérte föl, hogy példájukkal fényeskedjenek az ifjúság 
előtt, mert a példa a legjobb tanító mester.-Szabó Aladár 
pedig arra figyelmeztetett, hogy miután minden keresztyén 
növekedésnek egyetlen éltető, fejlesztő "ereje az evangé-
lium, az ifjúsági egyletek és tagok szorgalmasan olvassák 
és tudakozzák a bibliát. 

Ezzel a lendületes és eszméitető ülés Szilassy Ala-
dár elnök záró beszédével, a közönség közénekével és 
dr. Kecsliemétliy István erőteljes imádságával befejeztetett. 

Szép napok, termékenyítő gyűlések voltak. A lelkek 
megmozdulását, a Lélek fuvalmát éreztük, a míg tartot-
tak az összejövetelek Uram, küldd el hozzánk, küldd el 
széles e hazába a te Lelkedet, hadd öntsön életet a holt 
és félholt csontokba! Se. F. 

E g y e z s é g . 
(Folytatás és vége.) 

III. B é s z . 

Csatlakozott gyülekezetek. 
10. §. Nem egyesült, csak csatlakozott anya- vagy 

leány egyházközségeknek azon egyházközségek tekintet-
nek, a melyekben az illető helyen az egyik prot. egy-
háznak van anya- vagy leánygyülekezete, a másik egy-
háznak pedig sem helyben, sem 6 km., vagyis olyan távol-
ságban, a hová hivei nagyobb költség és alkalmatlanság 
nélkül já rhatnának, sem anya-, sem leánygyülekezete nincs. 
Ez utóbbi egyház hivei az előbbi egyház anya- vagy 
leánygyülekezetéhez csatlakozottnak jelentetnek ki. Mind-
két egyház főhatósága kölcsönösen elismeri, hogy ily 
helyeken saját híveit mindig a másik egyház híveivel 
csatlakozási viszonyban levőnek tekinti, s minden egyházi 
viszonyaikat az alábbiak szerint intézik és bírálják el. 

11. §. Ily csatlakozási viszonyban levő gyülekeze-
tek, akár anya, akár leánygyülekezetek legyenek azok, 
mindig csak az egyik egyház jellegével b i rnak; a gyen-
gébb egyházhivek pedig ehhez csatlakoznak, akár jár ki 
hozzájuk évenkint egyszer vagv többször saját egyházuk 
illetékes anyagyülekezetbeli lelkésze, akár nem. 

12. §. Ezen csatlakozott gyülekezetekben 
a) a lélekpénzt, párbért, közmunkát, gabonát, szó-

val mindennemű egyházi adót, úgyszintén tandíjat és 
stólát mindég ugyanazon kulcs szerint tartoznak fizetni 
mind két egyház hívei a jelleget adó gyülekezet pénz-
tárába ; azonban a csatlakozott másik egyház híveitől 
beszedett egyházi adónak felét, a tandíj és stóla ide nem 
számíttatván, a jelleget adó gyülekezet pénztára, a csat-
lakozottnak illetékes anyagyülekezete pénztárának köteles 
átszolgáltatni. 

A közmunka akár természetben, akár pénzben, 
mindig egészen a jelleget adó egyházközség javára ro-
vandó le. 

Ezen egyházi adók kivetését mindig a jelleget adó 
gyülekezet eszközli a csatlakozott egyház híveire is. Az 
ezen kivetést neheztelő fél azonban panaszával saját 
illetékes fellebbviteli hatóságához fordulhat, a mely a ki-
vetést eszközlött gyülekezet egyházának törvényei szerint 
bírálja el a panaszt. 

b) A jelleget adó gyülekezet temploma, iskolája, lel-
kész vagy tanító lakának építési költségeihez a csatla-
kozott egyházhívek csak önkéntes adományokkal járul-
nak; azonban a rendes javítási és fenntartási költségeket 
a testvér egyházhivekkel közösen, egyforma kulcs szerint 
viselik; mégis a mennyiben ezek a közpénztárból fedez-
tetnek, e címen a csatlakozottak ellen külön kivetésnek 
helye nincs; viszont ha ezen rendes javítási és fenntar-
tási költségek külön kivetés útján fedeztetnek: a csatla-
kozottakra eső összeg fele nem szolgáltatandó át az a) 
pont szerint illetékes saját anyagyülekezetbeli pénztárnak. 

c) Olyan gyülekezetben, a hol az egyházi terhek 
birtokarányban szoktak kivettetni, a vegyes házasságban 
élő hívek föld és házbirtokra eső mindennemű egyházi 
fizetése azon házastárs egyházát illeti, a melyiknek a 
nevén a birtok telekkönyvileg áll, (vagy kellene állani.) 

13. §. Csatlakozott gyülekezetben a jelleget adó egy-
házhívek templomának, iskolájának, harangjainak és teme-
tőjének, utóbbibanmindegyik testvér-egyháznak saját hagyo-
mánya szerinti használatához joga van a csatlakozott 
egyházi híveknek, ugyanazon feltételek mellett, mint a 
jelleget adó testvér-gyülekezet híveinek és pedig akár ki 
szokott járni a csatlakozott egyház anyagyülekezetbeli 



lelkésze, nyilvános istententiszteletet tar tani , temetést vagy 
m á s funkciót végezni, akar nem. 

14. §. Bármelyik csatlakozott egyház tagja inak 
mindenkor jogukban áll minden egyházi funkciót sajá t 
hi tvallású illetékes lelkészükkel, sa já t költségükre végez-
tetni. E célra a jelleget adó gyülekezet köteles a templo-
mot vagy imaháza t a csat lakozó felekezetek részére, 
aká r nyi lvános istentisztelet, aká r halotti gyászbeszéd, 
esketés vagy egyébb egyházi cselekmény végezhetése 
végett, azon meghatározot t ó rákon kivül, a melyekben a 
jelleget adó egyházközség nyilvános istenitisztelete tar tatni , 
szokott, átengedni. 

15. §. Gyülekezeti elöljárók ilyen gyülekezetekben 
az egyházi adót fizető hívek száma a r á n y á b a n mindkét 
egyház hívei közül választandók. 

16. §. Nem egyesült, csak csatlakozott gyülekeze-
tekben, ha a csat lakozott egyház híveinek lélekszáma és 
vagyoni ereje annyi ra növekednék, hogy egyházi adója 
és egyéb j á randósága egészben a jelleget adó egyház 
híveiét eléri vagy megközelíti : jogukban van a felsőbb 
egyházi hatóságuknál lépésekel tenni az iránt , hogy egye-
sült gyülekezetté a lakulhassanak, a mely esetben mind-
két egyház híveinek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mindkét egyházhívek egyházi felsőbbsége által megerősí-
tett, mél tányos alapon kötött, tüzetesen intézkedő szerző-
désbe foglalandó. 

17, §. Ha pedig a csatlakozott egyház hívei önálló 
a n y a - vagy leánygyülekezetté a lakulnának, ez esetben a 
gyülekezet eddigi ingatlanai, egyházi és iskolaépületei s 
egyéb vagyona marad az eddigi jelleget adó egyház-
gyülekezetéé, abból a csat lakozottak sem részt, sem 
semmifé le kártérí tést , vagy visszafizetést nem követelhet-
nek ; — sőt a mennyiben a különválás által az eddigi 
jelleget adott egyházgyülekezet annyi ra meggyengülne, 
hogy mint önálló gyülekezet magá t fentar tani nem képes 
és az önállóvá lett másik egyházgyülekezethez kiván 
csatlakozni," ez most már, mint jelleget adó, kötetes azt, 
mint most m á r csatlakozottat , a 6. §. értelmében és fel-
tételei mellett befogadni. 

18. §. A csatlakozott viszonyban levő s jelleget adó 
anyagyülekezetben: 

a) a lelkész, a mennyiben a csat lakozó egyház-
hívek egyes esetekben saját hitvallású lelkészük funkció-
ját igénybe venni nem kívánják, köteles a konfirmálás 
kivételével minden egyházi funkciót teljesíteni; a csatla-
kozott egyházhivek kisdedeinek általa teljesített keresz-
telését vagy külön anyakönyvbe, vagy szám nélkül sa já t 
anyakönyvébe , az általa eltemetett halot takat sa já t anya-
könyvébe bevezetni és azokról minden év végén — 
anyakönyvi ivén — az eredeti bejegyzéssel szórói-szóra 
megegyező aláirt másolatot , illetve kivonatot küldeni a 
csatlakozott egyházhívek illetékes anyagyülekezetbeli lel-
készének. 

b) Minden stóla a fungáló lelkészt és tanítót illeti, 
s a hívektől, nem fungáló egyházi hivatalnok részére 
stóla nem követelhető. 

c) A lelkészeknek a csatlakozott egyházhívek gyer-
mekeit átkeresztelni vagy átkonfirmálni még a szülők 
határozot t k ívána tá ra sem szabad. 

(i) Csatlakozott viszonyban levő anyagyülekezetben 
a tanítók a csatlakozott egyházhívek tanköteles gyer-
mekeire nézve kötelesek magukat a 8. §. d) és 9. §. e ) 
pon t j ában foglalt szabályokhoz tartani . 

19. §. A csatlakozott viszonyban levő s jelleget 
adó leánygyülekezetben a tanító, ha neki egyik vagy mindkét 
egyház egyházkerülete által keresztelhetési engedély van 
adva, ez esetben az általa kereszteltekre, nemkülönben 

a csatlakozott hitfelekezetbeli gyermekek val lásokta tására , 
konfirmációra előkészítésére s mindkét egyházhoz tartozó 
hívek halot tainak eltemetésére nézve köteles magá* azon 
utasí tásokhoz tartani , melyek az egyesült leányegyház-
községek tanítói részére a 9. § ban előírva vannak 

20. §. Csat lakozottaknak tekintendők mindkét egy-
ház részéről — a mennyiben saját hitvallású lelkipász-
torok által való gondozásukról intézkedve nincs — a 
másik pro tes táns egyház kebelébe tartozó katonák, vala-
mint a rabok, — s ezek lelkigondozását a testvér egyház 
lelkésze, a csat lakozot takra érvényes szabályok szerint 
köteles eszközölni. 

IV. R é s z . 
Szórványok. 
21. §. Szórványokban élő híveknek csak azon 

protes táns hívek tekintetnek, a kik oly községben vagy 
helyen laknak, a melyben és a hol egyik protestáns egy-
háznak sincs sem anya - sem leánygyülekezete. Ezek saját 
egyházuk anya- vagy leánygyülekezetének kötelékébe tar-
toznak, annak lelkigondozása alatt á l lanak, egyházi adó 
és egyéb já randóságaika t oda fizetik és a testvér egyház 
anya - vagy leány-gyüiekezetének pénz tá rába semmi-
nemű adót vagy más járulékot nem tar toznak fizetni; de 
ha a testvér egyházgyülekezet lelkészének vagy taní tója-
nak szolgálatát, a rendes dijak fizetése mellett igénybe 
óhaj t ják venn i : az tőlük meg nem tagadható. 

V. R é s z . 
Függelék. 
Az állami, községi és felekezeti nép- és közép-

iskolákban a val lasoktatás miként jere nézve a követ-
kező megállapodások jöttek lé t re : 

22. §. Minden olyan tanintézetben, a melyben 
mindkét protestáns egyház kebelébe tartozó tanulók vannak, 
hi toktatója csak az egyik egyháznak van, ez köteles a 
másik protestáns egyházhoz tartozó növendékeket is a 
saját egyházához tartozó növendékekkel együtt, egyenlő 
feltételek mellett a vallástani t an tá rgyakban oktatni mind-
addig, mig a másik egyház főhatósága a sa já t egyházá-
hoz tartozó növendékek hi toktatásáról másként nem 
gondoskodik. Tartozik azonban minden ilyen hitoktató 
az általa hi toktatásban részesített másik protestáns egy-
ház növendékeinek névsorát , a tanév első h ó n a p j á n a k 
közepéig, ezen növendékek illetékes egyházi főhatóságá-
hoz beküldeni, a tanév végén pedig a taní tás eredményé-
ről ugyanoda jelentést tenni. 

23. §. Bármelyik protestáns egyház tanintézeteiben 
a köztartást a testvér protes táns egyház kötelékébe tar-
tozó tanulók is igénybe vehetik, ugyanazon feltételek 
mellett, mint a sa já t egyházkötelékébe tartozó tanulók, s 
az a r ra érdemesek, a körülményekhez képest egyéb jóté-
teményekben is részesítendők. 

24. §. Vegyes házasok esketésénél joga van a 
jegyeseknek bármelyik egyház lelkészének szolgálatát 
igénybe venn i ; az esketést az eskető lelkész saiat a n y a -
könyvébe jegyzi be és a stóla is őt ^illeti; de tartozik a 
másik fél illetékes lelkészét az esketésről értesíteni. 

Ezen testvéri egyezségre lépő két protestáns egyház 
kötelezi magát az ezen egyezségben kölcsönös megvi-
tatás után megállapított és kifejezett elveknek és pontok-
nak lelkiismeretes megtar tására , kormányzó testületei s 
egyházi hívei által leendő szigorú megtar ta tására , határo-
zottan és kölcsönösen kijelentvén, hogy ezeknek meg nem 
tar tása fegyelmi vétséget képez, a melynek elbírálására 
mindegyik egyháztagnak vagy egyházi tisztviselőnek saját 
egyházi bírósága az illetékesj: de az ítélet a másik 
testvér egyház hatóságával mindenkor közlendő. 



MISSZIÓÜGY. 
Jelentés a keresztyén diákok londoni 
nemzetközi missziói konferenciájáról.* 

Mélyen tisztelt közgyűlés! Épen ma e g y hónapja, 
hogy Isten segítségével hazatértem a keresztyén diákok 
londoni nemzetközi missziói konferenciájáról, a melyen 
mint a budapesti ref. ifjúsági egyesület diák osztályának 
kiküldötte vettem részt, képviselve ott közvetlen meg-
bízóimon kivül a budapesti ref. ifjúsági egyesületet, a 
kolozsvári ref. theol. fakultás internátusa ifjúsági egyletét és 
az eperjesi evang. theol. ifjúság belmissziói egyesületét 
is. Egy hónapnyi idő nagyon elég arra, hogy a világ-
szerinti élmények, gyönyörűségek emlékei elhomályosod-
janak a lélekben; de azoknak az élményeknek, gyönyörű-
ségeknek emlékei és hatásai, a melyeket én e konferencián 
nyertem, még ma is teljes firisseséggel élnek lelkemben, 
sőt élni fognak életem végéig, mert azok nem szemeim-
nek, nem a külső érzékeknek, hanem hivő, a Krisztus 
evangéliumáért lángoló lelkemnek élményei és gyönyörű-
ségei valának. 

Most, a mikor ezekről jelentést kívánok tenni, 
szeretném, ha lelkemet ki tárhatnám; annak ott szerzett 
érzéseit s elhatározásait úgy tudnám festeni, hogy azok-
kal hasonló érzéseket és elhatározásokat támaszthatnék 
mindnyájunk lelkében. Ha ezt el tudnám érni, akkor 
utam s küldetésem megteremné azt a gyümölcsöt, a 
melynek örök életet rejtő magvából felsarjazhatna a mi 
magyar ifjúságunk között az evangéliumi életnek és 
törekvéseknek az a terebélyes fája, a melynek árnyéká-
ban megpihenhetnének a lelkökben elfáradottak, vigasz-
talást találhatnának a szenvedők és nyomorultak, s a 
melynek tövében felfakadhatna az élet vizének ama for-
rása, a mely megöntözhetné ifjúságunk, az egyház s a 
társadalom életének mai puszta mezejét s támaszthatna 
azon virulást, tenyészetet, gazdag aratást . 

Mielőtt azonban a január hó 2—6-ig lefolyt konfe-
renciáról jelentést tennék, hogy annak nawy jelentősége 
tisztán álljon mindnyájunk előtt, szükségesnek tar tom, 
hogy arról a mozgalomról, a melynek a konferencia ki-
folyása és tovább fejlesztője vala, előzőleg néhány szót 
szóljak. Szükségessé teszi azt az a sajnálatos körülmény, 
hogy a mi magyar ifjúságunk életében hasonló irányú 
mozgalom nemcsak hogy még meg nem indult, de az 
ahoz szükséges alapokat is csak most próbálgatjuk levetni, 
nem csekély ellenszenves, közönyös és gúnyolódva lenéző 
körülmények között, a ker. ifj. egyesületek alakjában. 

Hogy a keresztyén diákok missziói mozgalmát meg-
érthessük s annak nagy jelentőségét kellőleg méltányol-
hassuk, a végből legelső sorban is egy futó pillantast 
kell vetnünk az evangéliumi keresztyénségnek a jelen 
században történt belső fellendülésére s az ebből fakadt 

* Felolvastatott a budapesti ref. ifj. egyesület studens osztályá-
nak f. hó 11-én tartott közgyűlésén. 

nagyszerű külső m u n k á r a : az evangéliumnak a pogány 
népek közt elterjesztésére. 

A XVIII-ik század egyike az evangéliumi keresz-
tyénség legszomorúbb századainak. Nem a külső szenve-
dések, hanem a belső elhanyatlás tekintetében. A vallás-
háborúknak e században már vége szakadt. A protes-
táns evangéliumi keresztyénség előtt nyitva állott volna 
az út, hogy a birtokában levő evangélium erejével dia-
dalra jusson és ujjászülje a világot; de a sötétség hatal-
mainak visszaverése nyomában nem az evangéliumi hit 
és élet sarjadt fel, hanem a közöny, a vallás szentséges 
dolgait gúnyoló és ostromló ú. n. felvilágosultság, a ma-
gát a vallástól függetlennek valló erkölcsiség, a melyek 
egy félszázad alatt többet ártottak az evangéliumi keresz-
tyénségnek, mint az azt kiirtani törekvő fanatizmus min-
den üldözése. Hideggé, élettelenné váltak az evangéliumi 
egyházak ; az élet vizének csatornái eldugultak s teljesen 
kihalni látszott belőlük a Lélek ereje. 

De az Úr nem hagyta el az ő egyházát. A mikor 
már csaknem halállá vált a tespedés, kibocsátá Leikét 
újra , hogy életre keltse a megszáradt csontokat. S életre 
is keltette. Anglia, Amerika, Németország egymásután 
jutottak bele a revival, a vallásos ujraébredés hatalmas 
áramlatába, s a *XVIII-ik század végére az evangéliumi 
keresztyénség bensőleg megújhodva, megerősödve emel-
kedett ki annak tisztító, frissítő hullámaiból. 

Az evangéliumi keresztyénség eme megújhodása 
egészen természetesen hozta magával az istenországa 
érdekében való munkálkodás szent vágyát s támasztotta 
fel benne az első keresztyénség kiható, magát terjeszteni 
törekvő erejét is. Megértette, hogy a Krisztusnak az 
apostolokhoz intézett emez utolsó parancsolata : »Elmen-
vén, tanítványokká tegyetek minden népeket* — neki 
is szól, s igyekezett azt teljesíteni is, hogy elvigye az 
Ur boldogító evangéliumát a pogány népekhez is s azo-
kat is elhívja Istennek országába. Megteremtette a misszió-
társulatokat s hozzáfogott a nagy munkához. Működése 
kezdetben csak szűk körre szorítkozhatott, mert kiterjed-
tebb munkához hiányoztak még mind a lelkes férfiak, 
mind az anyagi e rő ; de az evangéliumi mustármag el 
volt már vetve, s az, a benne levő isteni erővel áttörte 
az élettelen talaj kemény rétegeit és felszívta magába 
annak holt elemeit, hogy egy magasabb organizmusba 
vive át, életre keltse. S életre is keltette. Az evangéliumi 
keresztyénség, nemcsak egyes köreiben, hanem általában 
a maga teljes egészében világos öntudatára jutott el an-
nak, hogy legszentebb hivatása a pogány világ evangélizá-
lása s az istenországa világosságának elvitele a még 
sötétségben úlő népekhez. Igazi evangéliumi lelkesedéssel, 
lázas sietséggel igyekezett helyrehozni a már letúnt idő 
mulasztásait, s egymásután hozta létre, óriási pénz- és 
szellemi áldozatok mellett a misszió-társaságokat. Hogy 
mily nagyszerű munkát végzett a pogányság megtérítése 
terén a XlX-ik század evangéliumi keresztyénsége, annak 
felmutatása most nem feladatom; arra nézve azt hiszem 
elég lesz felemlítenem, hogy míg a XVIII. század végén 



csak 6 önnálló missziói organizáció működött, ma már 
a missziói és a missziót támogató egyesületek száma 
csaknem 350. Mig egy századdal ezelőtt a pogánymisszióra 
hozott önkéntes áldozatok összege alig rúgott 300.000 
koronára, — ma már meghaladja az 55 milliót. Míg a 
a század eiején a misszionáriusok számát legfeljebb ha 
120-ra lehet tenni, ma már a férfi misszionáriusok száma 
felül van a 6 ezeren s mellettök áll körülbelül 4000 nő 
és 680 orvos és orvosnő. A már megtérített pogányok 
közül van már 4000 felavatott lelkész, mintegy 60 ezer 
bennszülött segéd, a kikkel együtt az evangélium terjesz-
tőinek száma majdnem megüti a 75 ezeret. A megkeresz-
telt pogányok száma a jelen században 70 ezerről fel-
emelkedett négy millióra, a kik közül másfél millió már 
úrvacsorával élő, öntudatos és önálló egyháztag. Ha még 
ezekhez hozzá vezsszük, hog. az evangéliumi keresztyén 
missziók körülbelül 20 ezer iskolát tar tanak fenn a po-
gányok oktatására, s hogy a missziók érdekében a szent-
írás körülbelül 200 o lyan nyelvre van már lefordítva, 
a melynek grammatikáját magoknak a misszionáriusoknak 
kellett megalkotniok s a melyeken a biblián kivül írott 
és nyomatott könyv soha meg nem jelent, — akkor min-
den nagyítás nélkül elmondhatjuk, hogy a XlX-ik század 
az evangéliumi missziók százada, s hogy ebben az egy 
században többet tett az evangéliumi keresztyénség a 
pogányok megtérítésére, mint — az apostol' kort kivéve 
— a régi egyház 18 századon keresztül. 

A missziói mozgalmak története azonban ezzel még 
sem kimerítve, sem befejezve n incs ; sőt a XIX. század 
utolsó évtizedeiben egy újabb, igen nagyfontosságú fejezet 
fűződött ahoz, a mely reánk ifjakra és az ifjúság bará-
taira nézve a legérdekesebb. Ez a fejezet a studens ifjú-
ság missziói mozgalmait foglalja magában. Még csak 
most kezdődik ugyan ez a fejezet, de mégis már a leg-
szebb reményekre jogosító tények vannak benne fel-
jegyezve. 

Az evangélium lelke megérintette Anglia studens 
ifjúságát is a század 60-as éveiben. Érezték az ifjak 
magok is, hogy az élet boldogságához s a lélek üdvös-
ségéhez nem elég csupán a tudomány, a külső műveltség, 
hanem nagy, nélkülözhetetlen szükségük van az evangé-
lium megtisztító, ujjászülő s megszentelő erőire is. Lei-
köknek ez a benső, követelő szükségérzete hozta létre 
legelőször a cambridgei egyetem tanuló ifjúsága körében, 
1862-ben a mindennapi ima-összejöveteleket, majd a 70-es 
években a cambridgei collegiuini keresztyén szövetséget, 
a melynek célja vala az egyetemi ifjúság körében meg-
szilárdítani az evangélium szeretetét, ápolni a lelkekben 
a keresztyéni hitet s támasztani az evangélium elvein 
alapuló s az által vezérelt tiszta erkölcsiséget. Jótékony 
hatása egészen új életet támasztott az angol egyetemeken. 
Mind többen és többen fogadták be leikökbe a Krisztus 
evangéliumát, s annak ereje, mind nagyobb és nemesebb 
munkára képesítette őket. Úgy voltak magok az ifjak is, 
mint az újjászületett evangéliumi keresztyénség. Leiköknek 
az evangélium által megnyert boldogsága, öröme nem 

engedte, hogy azt csak magoknak tartogassák, hanem 
ösztönözték arra is, hogy fezt másokkal, a szegény, 
lelki sötétségben tévedező és a boldogtalanság tenge-
rén hányódó pogány népekkel is közöljék s azokat is 
elvezéreljék Istennek boldog országába. A missziói lel-
kesedés feltámadt bennök is, s 1884-ben a cambridgei 
egyetemnek már hét végzett növendéke ajánlotta fél szol-
gálatát az Egyházi Misszió-társaságnak. A missziói lélek 
által áthatott ifjak száma 1885-ben már 3 l - r e emelkedett, 
s ezeknek lelkesedése áthatott a többi egyetemekre is, 
lelkes mozgalmat támasztva mindenfelé a pogány misszió 
érdekében. Hogy mily nagy arányokat öltött, alig 10 év 
alatt ez a mozgalom, s mily nagy segítségére vált a missziók-
nak, mutat ja az a tény, hogy csupán egy, az Egyházi Missziói 
Társaság 240, egyetemi pályát végzett intelligens ifjú 
misszionáriust nyert ezáltal és pedig 118-at Cambridgeből, 
48-at Oxfordból, 40-et Dublinből, 34-et pedig a többi 
angol egyetemekről. 

A studensek eme missziói mozgalma azonban az 
egyesülés által vált igazán hatalmassá s a pogány misz-
szióra és az evangéliumnak az életbe bevitelére nézve 
korszakot alkotóvá Az impulzust az erők s a lelkek 
egyesítésére az új világ, Amerika adta az ó-világnak. 
Amerikában Pierson, — a híres misszionárius: Wilder 
és a még híresebb evangélista : Moody voltak a mozgalom 
vezetői a 90-es évek elején. Wilder fia körutat tett az ame-
rikai egyetemek közt, lelkes felhívásokat intézve az ifjak-
hoz; s működésének az lett az eredménye, hogy rövid 
pár hónap alatt majdnem 2600 egyetemi hallgató irta 
alá eme kötelező nyilatkozatot : »Ha Isten segít, szándé-
kom misszionáriussá lenni.* 1894-ben már oda fejlődött 
a mozgalom, hogy Detroitban megtarthatták az első studens 
missziói konferenciát, a melyen az egyetemi keresztyén 
ifjaknak 1200 delegátusa vett már részt. így alakult meg 
Amerikában a * Studensek önkéntes missziói szövetsége* 
a mely 1898-ban Clevelandban tartotta meg második 
kongresszusát. Ezen a kongresszuson már 1717 studens 
delegátus, 106 tanár és tanító és a különböző missziói-
egyesületek 83 képviselője tanácskozott, a legszentebb és 
legmagasztosabb kérdés: az evangéliumnak az egész vilá-
gon leendő elterjesztése felett. Ma már az amerikai 
>Studens önkéntes missziói-szövetség «-nek 4000 tagja van, 
a kiknek YŐ"0 tényleg működik a miszziókban. 

Körülbelül ugyanezen időben szervezkedtek az an-
gol egyetemek studens missziói egyesületei is. Hogy e 
mozgalmat erősítse, szervezze és az amerikai studens 
szövetséggel kapcsolatba hozza, az ifjú Wilder megláto-
gatta az angol egyetemeket és kollégiumokat s megterem-
tette 1892 ben a *Brit studensek önkéntes missziói szö-
vetségé* A, a melynek ma már csaknem minden angol 
egyetemen és kollégiumban vannak lelkes tagjai. 

A studensek e misszió mozgalma azonban nem kor-
látozódott csupán Amerikára és Angliára, hanem tovább 
terjedt a kontinens egyetemi és akadémiai keresztyén 
ifjúsága között, is s a mikor a brit szövetség 1896-ban 
Liverpoolban megtartotta első kongresszusát, a megjelent 
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717 delegátus között már ott voltak a németországi, 
hollandiai, franciaországi, norvégiai, svédországi, dániai, 
svájci egyetemi és kollégiumi ifjúsági egyesületek kül-
döttei is. Ez a kongresszus azután még tovább fejlesz-
tette azt a nagyszerű, már az 1895-ben Wadstenában , 
Svédországban tartott konferencián felvetett s részben 
keresztül is vitt tervet, hogy az egész föld intelligens 
ifjúságát egyesítsék az evangélium szolgálatára. Wad-
stenában már egyesítették és szerves összeköttetésbe hoz-
ták az amerikai, angliai, németországi, skandináviai és 
a missziói területek studens missziói egyesületeit és meg-
alkották a»Studensekkeresztyénvilágszövetségét* ; az 1896-ki 
liverpooli kongresszus pedig ezt még előbbre vitte. Az itt 
felhangzott óhajtások következtében Mott, a világszövet-
ség titkára, lehet mondani, hogy egy föld körüli utat tett 
s meglátogatott Amerikában. Európában és a nevezetesebb 
missziói területeken 114 egyetemet, kollégiumot és fel-
sőbb iskolát, hogy a világszövetséget valóban a keresztyén 
iíjak világszövetségévé fejleszsze. S az óriási koncepciójú 
terv ma már csaknem teljesen keresztül van vive. A 
világszövetséghez ma már tizenegy nemzeti és nemzet-
közi ifjúsági mozgalom csatlakozott, körülbelől 1200 egye-
temi és kollégiumi ifjúsági egyesülettel és körülbelől 
56,000 studens taggal. 

Ez az óriási világmozgalom legelső sorban az ifjú-
ság evangélizálását tűzte ugyan ki célul maga elé; de 
felöleli magába a studensek missziói mozgalmát is és a 
belső misszió folytatása mellett másik fő célja az is, hogy 
intelligens ifjak által elősegítse a külmissziót, a pogányok 
evangélizálását is. Egyik fő ága tehát a studens világszö-
vetségnek a studensek missziói szövetsége, a melynek cél-
ja egyesíteni mindazon intelligens ifjakat, a kik mago-
kat a pogányok közt leendő misszionáriuskodásra elszán-
ják ; — másodszor támogatni a studenseket a pogány-
misszióra előkészületben és végül a világ evangélizálását 
mutatni fel a legfőbb célul a Krisztus anyaszentegy-
háza előtt. 

E missziói szövetségnek, a melynek vezetői tisztán 
csak studensek, csak azok az egyetemi és kollégiumi hall-
gatók lehetnek a rendes tagjai, a kik kijelentik, hogy 
hisznek a Jézus Krisztusban, mint Istennek fiában és a 
világ egyedüli megváltójában és a kik kötelezik magukat 
arra, hogy vagy egész életöket, vagy annak egy részét a 
pogányok megtérítésére fogják szentelni, A szövetség tehát 
altalános evangéliumi alapokon nyugszik s felölel magába 
minden keresztyén studenst, férfit és nőt egyaránt, bár-
mely evangéliumi egyházhoz tartozzék és bármely tudo-
mányos pályára készüljön is. Maga a szövetség misszio-
náriusokat sem nem képez, sem nem küld ki, hanem 
csak a misszionáló lelkesedést igyekezik felkelteni az ifjak-
b a n ; de összeköttetései által módot ad tagjainak arra, 
hogy kellő előkészület után egyik vagy másik, főként 
pedig felekezetükhöz taitozó missziói társaság szolgála-' 
t ába állhassanak. 

("Folyt, köv.) Hamar István, jj 

K Ü L F Ö L D . 

A francia reformátusok lyoni értekezlete. 
Franciaországi testvéreink tudvalevőleg meghason-

lottak egymás között a theologiai irányzatok miatt. Libe-
rálisok és orthodoxok egészen külön hajóban eveznek. A 
szakadás oly nagy, hogy azt áthidalni roppant nehéz; a 
közeledés vágya azonban időről-időre elfoglalja a szíveket 
innen is, túlnan is. 

A testvéri kapocs megerősítésére már tartottak érte-
kezletet Lyonban 1896-ban, a mely egy állandó bizottsá-
got küldött ki a két irány képviselőiből a testvéri egyez-
ség útjának egyengetése végett. Ennek a bizottságnak mű-
ködése folytán gyűltek össze 3 év múlva, a mult év 
novemberében ismét Lyonban. 

A testvéri értekezletre (conference fraternelle) mind 
a 103 konzisztorium küldött egy egyházi és egy világi dele-
gátust, így összesen 206-an gyűltek össze a konzisztoriu-
mok képviseletében Lyonban. A tanácskozások nov. 7-töl 
10-ig tarttattak nagy érdeklődő közönség jelenlétében. 
Előzetesen mindenik irány hívei külön értekeztek s így 
készítették elő a közös gyűlés tárgyait maguk között. 

A közös gyűlést a lyoni konzisztorium elnöke, 
Puyroche üdvözölte a lyoni egyház részéről, ki a tanács-
kozás megnyíltával az értekezlet elnökévé választatott, s 
mellé két alelnök neveztetett ki, az egyik br. Schickler. 

A tanácskozások mindig imával, bibliaolvasással 
kezdődtek; két este prédikáció is volt a lyoni új templom-
ban, igen nagy közönség jelenlétében. Első este Bruguiére 
marseillei lelkész beszélt Eféz. V. 8. alapján, az igazi 
világosságban, a hitben való előmenetelről; más estén 
Lourmarin papja Trial tüntette fel az egyházakat fenye-
gető veszélyeket s utalt arra, hogy a védelem csak az 
egyesülésben található f e l . . . 

Főbb indítványokat tet tek: Schulz, Gounelle, Lafon, 
Puaux, Doumergue. Az indítványokat írásban kellett be-
nyújtani, s a nagyobb fontosságúak felett igen élénk esz-
mecsere fejlődött ki. 

Legnagyobb hullámokat vert fel a Gounelle indít-
ványa. Ő azt kivánta, hogy egy közös bizottság nevez-
tessék ki, melynek feladata legyen testvéri szellemben 
tanulmányozni Franciaország erkölcsjavításának és evan-
gélizálásának kérdését : továbbá főbb vonalaiban kidol-
gozni egy programmot az evangéliumi erkölcsi tevékeny-
ségről ; végül ezen erkölcsi, társadalmi és evangéliumi jel-
legű bizottság vezesse minden ref. egyházban az erkölcsi 
harcot s terjeszsze a protestántizmust mindenfelé. A 
kisebbségben levő orthodox irány veszedelmesnek látta 
magára nézve egy ilyen közös bizottság szervezését, azért 
kétszer is felfüggesztették az indítvány tárgyalását. Végre 
is a javaslat pártfogói győztek, a mennyiben a névsze-
rinti szavazásnál 128 an mellette, hárman ellene foglaltak 
állást, 72-en pedig nem szavaztak. így megválasztották 
a működő bizottságot 12 rendes, 12 póttaggal, mindenik 
irányt (jobb, bal és közép párt) 4 — 4 tag képviselvén.— 



A legyőzött párt nem akarta a szakadást ; nem pedig 
azért, mert jobban szereti hazáját , melynek temérdek 
bajai közt a protestáns szellem az egyetlen egészséges 
és a haza üdvét magában rejtő i rány; és a protestáns 
közös »családhoz< is jobban vonzódik, semhogy azért 
áldozatot hozni sajnálna. 

Hasonló szellem lengi át a Schulz indítványát, mely-
ben 100 különböző párthív nevében javasolta, hogy 
hivassanak fel az egyházak Franciaországnak közös szellem-
ben való evangélizálására. Ez az indítvány minden ellen-
vetés nélkül emeltetett az értekezlet határozatává. 

Lafon a középpárt nevében hivatalos egyetemes 
zsinat összehívását javasolja, mert az 1872. évi zsinat 
határozatait nem mindenik konzisztorium fogadta el; nem 
főleg a szabadelvű irány hívei (42 konzisztorium) az ott 
megállapított hitformulát; sőt az 1873-ban újra megnyílt 
zsinatot, miután tiltakozásuk felett a többség napirendre 
tért, odahagyták. Azóta a viszonyok teljesen rendezet-
lenek ; a kormány engedélyének kikérése nélkül tartott 
önkéntes zsinatok törvény erővel biró határozatokat nem 
hozhattak. — Az indítványhoz a jobbpárt is csatlakozott 
a maga teljességében ; ennélfogva a törvényhozó zsinat 
tartása kimondatott, annak előkészítésére a testvéri érzü-
letet ápoló állandó bizottság felhatalmazást nyert. 

Puaux azt indítványozta, hogy a kormányi kineve-
zésen nyugvó központi tanács (conseil central) helyett 
választott központi tanács álljon a francia ref. egyház 
élén. Az egyházak maguk választják fejeiket, ennélfogva 
ez a legfelsőbb egyházi testület is az egyházaktól nyerje 
megbízatását, s kötelessége legyen az egyház érdekének, 
jogainak az állammal szemben is védelmezése. — Az 
indítványt a lyoni értekezlet elfogadta; de hogy mit fog 
rá mondani a kormány, az már megint kérdés. Nekünk 
legalabb hazai viszonyaink ismeretéből kevés kilátásunk 
van arra, hogy kötelességeket hordozó államhatalom 
(Franciaország mint állam tart ja fenn a ref. nemzeti egy-
házakat) jogokat ne követelne magának. 

Doumergue tanár, a konfesszionálisták egyik osz-
lopa, keresztyén szeretettől áthatva, 70 elvtársával együtt 
azon óhajnak ad kifejezést, hogy a ref. protestánsok 
mindinkább egyesüljenek, hogy fokozódó sikerrel végez-
hessék a védelem és terjeszkedés kettős munkáját . Az 
ilyen szellemben tett indítványra határozat tá lett, hogy a 
fennálló testvéri bizottság mint olyan, ú jabb 3 évre meg-
bízást nyer a református »család* (e szóban egyesítik a 
különféle irányú reformátusokat) jogainak és érdekének 
képviseletére és védelmezésére; továbbá mikor alkalmas-
nak látja, hivjon össze egy testvéri értekezletet. 

Br. Schickler beszámolt ennek a testvéri bizottság-
nak 3 évi működéséről, s élénk tetszéssel fogadták a fel-
tárt eredményt. Ugyanő feltüntette, hogy a nyugalomba 
vonuló lelkészek és az özvegyek növekedő száma folytán 
a papi nyugdíjintézet nagyon kétes jövő előtt áll, 8000 frank 
deficittel zár ja le számadását ; ha ez 20 éven át így tart, 
300 frankra fog egy lelkész nyugdíja leapadni. A veszély 
elhárítására gyüjlőiveken fognak az egyes konzisztoriumok-

tól segélyt kérni. A lyoni egyház maga 3600 frankot 
gyűjtött erre a célra. 

Több belkörü ügy is elintézést nyert, a melyek az 
elemi iskolázásra, belmisszióra stb. vonatkoztak, s az ér-
tekezlet bizonyára a testvéri békét szilárdította a francia 
testvéreink között. Szép szerep vár r eá juk : az erkölcsei-
ben megromlott francia népet az evangélium ereje által 
talpra állítani, s ők át is érzik e hivatás fenségét, elhall-
gattatják a közös cél érdekében egymás iránti ellenszen-
vüket. 

Még megemlítem, hogy az értekezlet az első napon 
sürgönyileg kifejezte a köztársaság elnöke előtt honfiúi 
érzelmeit; továbbá, hogy a montbeliárdi luth. rész-zsinat 
testvéri üdvözletét véve, hasonlóval viszonozták. 

A Christianisme után 
Lic. Rácz Kálmán. 

E G Y H Á Z . 

Az egyetemes konvent ez évi közgyűlését, 
mint megbízható forrásból ér tesülünk, ápril is 
hó 24. és következő napja i ra Budapes t re hívja 
össze az elnökség. -

Az egyetemes énekügyi bizottság tagjait már-
cius 6-án délelőtt 9 órára Budapestre gyűlésre hívta össze 
Frjes Istváns s.-újhelyi lelkész, az énekügyi-bzottság elnöke. 
Ugyanaz nap este hét órakor a reform, főgimnázium dísz-
termében Fejes István és Kálmán Farkas gyomai lel-
kész ismertető és buzdító előadást tar tanak a templomi 
aneklésről. 

A róm. kath. autonómiai kongresszus f. hó 
10-én bevégezte a vita általános részét. A részletes tár-
gyalás alapjául, 89 szóval 37 ellen a huszonhetes bizottság 
javaslatát fogadták el ; azután pedig 83 szóval 50 ellen 
elfogadták Horánszky Nándor amaz indítványát, hogy a 
részletes tárgyalás előtt a huszonhetes bizottság lépjen 
érintkezésbe a legfőbb kegyúrral, a kormánynyal és püs-
pöki karral, hogy azoknak felfogását megismerve foghas-
sanak az autonomiai szervezet megalkotásához. Horánszky 
javaslatát , Sághy Gyula indítványára még azzal is meg-
toldották, hogy a bizottság az egyházmegyei autonomia 
megalkotása és a közvetlen választás behozatala iránt 
is tárgyaljon az illetékes tényezőkkel. E két dolog a ki-
sebbség javaslatából lőn átvéve, s így a hatarozatban a 
kisebbség is megnyugodott. A kongresszus e határozatok 
után felfüggesztette üléseit és majd csak akkor fog újra 
összehivatni, a mikor a 27-es bizottság megoldja a reá 
bizott feladatot. 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s . A dunáninneni evang. egyház-
kerület püspöke, dr. Baltik Frigyes ez évben a barsi 
egyházmegyében végzi a kánonszerü látogatást, még pe-
dig április 28-án és 29-én Körmöcbányán, április 30-án 
és május 1-én Fakó-Vezekényben, május 2-án és 3-án 
Léván, május 4-én Nagy-Szelecsényben és május 5-én és 
6-án Nemes-Kosztolányban. 



A d u n á n t ú l i ref. e g y h á z k e r ü l e t tavaszi köz-
gyűlését Székesfehérvárott, március hó 20-án fogja meg-
tartani. 

A magyarországi ev. ref. és ág. hitv. evang. 
e g y h á z a k a t közösen érdeklő ügyek feletti tanacskozásra 
kiküldött bizottságot f. é. március 6-ikára. d. u. 4 órára 
hivta össze Budapestre az ev. ref. konvent elnöksége és 
az ág. hitv. ev. egyház egyetemes felügyelője. 

V a l l á s o s f e l o l v a s á s o k . A kisújszállási ref. egyház 
presbitériuma a mult év végén azt a bölcs és igen szük-
séges határozatot hozta, hogy a valláserkölcsi élet erő-
sítése és ápolása érdekében minden tőle telhető eszközt, 
a milyenek a vallásos felolvasások, egyházi könyvtár 
létesítése, nőegylet alakítása — megragadni kiván. E hatá-
rozat alapján Dorogi Lajos esperes lelkész meg is tar-
totta f. hó 4-én az első felolvasást a város egyik külső 
utcai társasköri helyiségében. Hogy a gyülekezet érdek-
lődik az ilyen építő felolvasások iránt, .bizonysága annak 
az, hogy mintegy 450 főnyi közönség sereglett össze és 
nagy figyelemmel hallgatta meg a felolvasást. — Kisúj-
szállás példája találjon követésre minden gyülekeze-
tünkben. 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Özv. Kovács Mihályné szül. 
Pasko Julianna az apateleki ág. hitv. evang. egyháznak 
egy harangra hatszáz koronát adományozott . Isten áldása 
legyen az adományozón s az adományon. 

Kiutalványozott kongruai illetmények. I. A 
tiszáninneni ref. egyházkerületben: I. Abauji egyház-
megyében. Abaujvár 381 k. 9 f. Nagy-Ida 429 k. 50 f. 
Patnlény 541 k. 17 f. Nád.-Kéked 566 k. 77 f. Novaj 669 k. 
22 f. Nyiri 389 k. 65 f. Rásony 256 k. 91 f. Selyeb 547 k. 
91 f. Szt.-András 484 k. 35 f. Szeszta 110 k. 28 í. II. Alsó-
zempléni egyházmegyében. Banóc 927 k. 84 f. Mező-
Zomb 714 k. 34 f. T.-Kenéz 122 k. 91 f. Tállya 30 k. 
87 f. Tolcsva 227 k. 78 f. III. Felső-borsodi egyház-
megyében. Damak 188 k. 38 f. Edelény 389 k. 42 t. 
F.-Barcika 356 k. 40 f. F.-Nyárád 201 k. 2 f. Hegv-
meg 515 k. 66 f. Kondó 172 k. 35 f. Lak 49 k. 82 f. 
Ládbessenyő 367 k. 69 f. Lászlófalva 315 k. 52 f. Mar-
tonyi 431 k. 33 f. Mályinka 177 k. Meszes-Abod 859 k. 
62 f. N.-Barcá 189 k. 84 f Nekézseny 347 k. 58 f. 
Ozd 125 k, 75 f. R.-Szend 978 k. 1 f. Rudóbánya 469 k. 
13 f. Szakácsi 408 k. 68 f. Szalonna 165 k. 60 f. IV. Felső-
zempléni egyházmegye. Gálszécs 387 k. 91 f. Hardicsa 420 k. 
86 f. Kazsu 172 k. 46 f. Kis-Bári 446 k. 19 f. Kis-
Báska 595 k. 69 í. Kolbása 669 k. 6 f Lasztomér 742 k. 
53 f. M.-Jesztreb 447 k. 35 f. Miglész 360 k. 21 f. 
N.-Báska 631 k. 14 f. N.-Toronya 731 k. 66 f. Szől-
lőske 381 k. 23 f. Zemplén 607 k. 54 f. Mihályi 668 k. 
80 f. Magyar-Izsép 624 k. 42 f. Legenye 707 k 56 f. 
Lasztóc 359 k. 84 f. Ladmóc 351 k. 44 f. Tussá 235 k. 
46 f. V. Gömöri egyházmegyében. Bátka 381 k. 38 f. 
Héth 367 k. 39 f. VI. Tornai egyházmegyében. Barka 353 k. 
78 f. B.-Lenke 413 k. 82 f. Jablonca 594 k. 38 f. Per-
kupa 134 k. 56 f. Szőllős-Ardó 451 kor. 62 f. VII. üngi 
egyházmegyeben: K.-Geöc 501 k. 6 f. N.-Kapós 316 k. 
63 f. N.-Szelmenc 222 k. 84 f. Palágy 255 k. 56 f. 
Ung-Tarnóc 699 k. 62 f. — II. A dunántúli ref. egy-
házkerületben: 1. A barsai egyházmegyében: Alsó-Fegy-
vernek 671 k. 97 f. Bajka 124 k. 84 f. Bori 632 k. 67 f. 
Farnad 416 k. 62 f. Garam-Szent-György 12 k. 44 f. 

Mohi 241 k. 90 f. Nagyod 208 k. 59 f. Nemes-Oroszi 481 k. 
60 f. Varsany 484 k. 72 f. 2. A belső-somogyi egyház-
megyében: Gige 43 k. 96 f. Hatvan 470 k. 41 f. Hetes 212 k. 
95 f. Kisasszond 326 k. 95 f. Kutas 134 k. 51 f. Jád 72 k. 
70 f. Magyar-Lad 663 k. 76 f. Somogy-Viszló 389 k. 2 f. 
3. A drégel-palanki egyházmegyében: Diós-Jenő 115 k. 
78 í. Ipoly-Pásztó 134 k. 65 f. Nagy-Maros 430 k. 35 f. 
Perőcsény 64 k. 54 f. Pilis-Maróth 204 k. 72 f. Nógrád-
Verőce 20 k. 66 f. 4 A komáromi egyházmegyében: 
Felső-Gellér 244 k. 51 f. Béthe 427 k. 36 f. Szap-Nyá-
rád 453 k. 43 f. 5. A mezőföldi egyházmegyében: 
Berhida 336 k. 91 (. Csősz 8 k. 29 f. Dégh 332 k. 6 f. 
Kis-Keszi 111 k. 46 f. Kis-Kovácsi 180 k. 56 f. Közep-
pusztabogárd 232 k. 86 f. La)os-Komárom 671 k. 59 f. 
Nádas-Ladány 215 k. 32 f. Pálfa 96 k. 83 f. Sár-Szent-
Mihály 89 k. 88 f. Simontornya 418 k. 98 f. Sió-
Maros 135 k. 23 f. 6. Az őrségi egyházmegyében: Bara-
básszeg 825 k. 48 f. Egyházas Rádóc 254 k 23 f. 
Kerca 455 k. 33 f. Senyeháza 678 kor. 53 fill. 7. A 
pápai egyházmegyében: Acsád 115 k. 65 f. Adorján-
háza 78 k. 66 f. Ajka 150 k. 99 f. Dereske 271 k. 58 f. 
Homok-Bödöge 455 k. 83 f. Kettornyúlak 261 k. 14 f. 
Mező-Ors 171 k. 47 f. Nagy-Pirit 180 k. 72 f. Nosz-
lop 39 k. 72 f. Nyárád 253 k. 41 f. Padrag 166 k. 29 I. 
Szemere 446 k. 74 f. Táp 93 k. 8. A tatai egyház-
megyében: Ászár 363 k. 94 f. Bokod 311 k. 27 f. 
Héregh 180 k. 65 f. Szend 537 k. 67 f. Kis-Igmánd 143 k. 
96 f. Szomód 194 k. 90 f. Tar ján 391 k 90 f. Tár-
kany 352 k. 64 f. 9. A veszprémi egyházmegyében: 
Arács 279 k. 43 f. Balaton-Henye 223 k. 6 f. Balaton-
Kis-Szőllős 294 k. 59 f. Balaton-Udvari 514 k. 84 f. 
Csór 413 k. 46 f. Felső-Őrs 112 k. 46 f. Hajmáskér 91 k. 
22 f. Inota 129 k. 85 f. Kádárta 35 k. 81 f. Köves-
Kálla 382 k. 84 f. Litér 19 k. 59 f. Magyar-Barnag 191 k. 
52 f. Monoszló 505 k. 52 f. Nagy Vázsony 229 k. 55 f 
Nemes- es Nagy-Pécsei 346 k. 92 f. Rátót 359 k. 58 f. 
Öcs 648 k. 93 f. Sz.-Antalfa 552 k. 30 f. Szent-
istván 28 k. 83 f. Szt.-Király-Szabadja 144 k. 26 f. Vár-
palota 36 k. 16 f. Vilonya 186 k. 3 f. Vörösberény 93 k. 
23 f. Zánka 389 k. 2 f. 

I S K O L A . 
A felekezeti tanárok vasúti kedvezménye. 

Hegedűs Sándor miniszter, a kolozsvári tanári körnek 
a felekezeti tanárok vasúti kedvezménye ügyében tett 
s neki küldöttségileg átadott fölterjesztésére kinyilvání-
totta, hogy a nem allami tanároknak a vasúti díjkedvez-
ményben való mellőzését nagy anomáliának tart ja , s az 
ügyet a maga egészében gondosan át tanulmányozza, hogy 
kedvező javaslatot tehessen. — Bizony ideje is volna, hogy 
ezen a nagy anomálián minél előbb segítve legyen s 
hogy a magyar állam épúgy becsülje meg a felekezeti 
tanárok munkáját és szolgalatát, mint a maga tanáraiét . 

N y i l v á n o s s á g i jog. A magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a mezőtúri ev. ref. főgimnázium-
nak, mint nyolc osztályú középiskolának a nyilvánossá-
got s az érettsegi vizsgálatok megtartásának jogát vég-
legesen megadta. 



E G Y E S Ü L E T . 
Fermaud Károly ifjúsági egyesületi t itkára 

magyarországi evangélizáló kőrútjában e hó 14-én Szilassy 
Aladár közigazgatási biró társaságában Komáromban járt , 
a hol Antal Gábor püspök, Sírközy Aurél főispán, K n-
Icoly Thege egyházi főgondnok és az itjusági egyesület 
vezetői a legnagyobb előzékenységgel fogadták. A kollé-
gium nagy termében tartott összejövetel rendkívül népes 
és hangulatos volt. — Másnap, február 15 én Pápára 
ment át Fermaud s ez út jában Antal Gábor püspök 
kisérte és vezette be a pápai mindkét hitvallású evan-
gélikus egyházi körökbe. Fermaud e hó 17-én M<zö-
Túrra, 19-én Békésre, 21-én Török-Szent-Miklósra, 23 án 
(s nem 24-én, a mint a múltkor közöltük) Nagy-Becske-
rekre és 24-én, Torzsára megy, mely helyek mindenikére 
külön meghívást kapott az evangéliumi ifjúsági egyesüle-
tek e tevékeny munkása. Isten áldása kisérje a mun-
káját ! 

A törökszentmiklósi református szeretet-egye-
s ü l e t tavalyi, hatodik munkaévéről szóló kimutatást 
vettük Kutas Bálint lelkész-elnök szerkesztésében. Nagy 
lelki gyönyörűséggel olvastuk el a legapróbb részletekig 
kiterjeszkedő jelentést, mely fenyes bizonysága annak, 
hogy helyes, evangéliumi vezetés mellett mily megmér-
hetlen sokat tehet egy gyülekezet is a krisztusi könyö-
rülő szeretet gyakorlásában és a lelkeknek az istenországa 
felé való vezetésében. Csak öt éves még ez a szeretet-
egyesület s mégis már százakkal és százakkal cselekedett 
jót, a tiszta krisztusi szeretet által vezéreltetve. Kiter-
jeszti ez az egyesület áldásos működését a gyermekekre, 
azok között különösen az árvákra , a szegényekre, a lelki 
veszedelemben forgókra, a tanyákon s majorokban val-
láserkölcsi nevelés nélkül szükölködőkre; — az ifjakra, 
a katona újoncokra, cselédleányokra; — a meglett ko-
rúakra s azok között az özvegyekre, nyomorultakra, sze-
gényekre, s mindenhova elviszi anyagi segítségét, legfőké-
pen pedig a Krisztusnak vigasztaló, megtartó és megszen-
telő evangéliumát. Az egyesület e sokágú működésében 
mintegy az első keresztyén gyülekezetek élete ujul meg 
előttünk, dicsőségére az örökké élő és ható krisztusi sze-
retetnek és érdemére a törökszentmiklósi buzgó gyüleke-
kezetnek és lelkes vezérének Kutas Bálintnak. — A .jelen-
tés főbb adatait a következőkben közöljük. Az egyesület 
szeretet házában 3 árva van állandóan elhelyezve, s több 
kevesebb ideig ellátásban részesült benne a mult évben 
4 árva. Árvák elhelyezésénél s örökbe fogadásuk előké-
szítésénél 3 — 3 esetben működött közre az egyesület. 
Szegény iskoláknak tankönyvsegélyt nyújtott 35 frt 68 kr. 
értékben. Ruhasegély ben részesített 55 árvát és szegény 
iskolást 222 frt 54 kr. értékben. Iskolásoknak és konfir-
mándusoknak uj- testamentumokat és vallásos olvasmá-
nyokat osztogatott. Az uradalmakból és a tanyákról, mint 
már a megelőző években, ugy tavaly is összegyüjtögette 
az iskola és valláserkölcsi oktatás nélkül szűkölködő kon-

firmándusokat, mindössze 61-et és azoknak legnagyobb 
részét a maga költségén helyezte el egyes buzgó csa-
ládoknál a tanítás ideje alatt. Kiosztott köztük ingyen 
34 db. uj-testamentumot, 39 db. Kis-Hitoktatót, 50 db. 
Koszorú-füzetet és 26 db. bibliai útmutatót, összesen 
120 frt 93 kr. értékben Ezeknek tanítgatását a buzgó 
lelkész maga végezte; de az egyesület tagjai is nagy 
számmál állottak oldala mellé, hogy a szegény gyermekek 
lelkébe bele csepegtessék az evangéliumi hitet s Istennek 
a megváltónak és az egyháznak szeretetét. Buzgó férfiak 
és nők vigyáztak fel a tanítasi órák előtt, imádkoztatván, 
leckéztetvén és az énekekre oktatgatván a gyermekeket; 
s el is érték egyesült munkával és szeretettel, hogy az 
ünnepélyes konfirmáció alkalmával még az a 14 gyermek 
is tisztességesen felelgetett, a ki írni s olvasni sem tudott 
s csak hallásból tanult. — Az ifjúság körében végzett 
munkája, azonkívül, hogy az ifjakat, buzdítgatta az if jú-
sági egyletbe já rásra és az egyletet 25 írttal segélyezte, 
kiterjedt a bevonuló katona újoncokra és a cseled leá-
nyokra is. Az újoncokat a bevonulás előtt összegyűjtötte 
s a lelkész katonai kötelességeik teljesítésére és hitök és 
lelki tisztaságuk megóvására intette őket. Búcsúzáskor 21 
újtestamentumot és ugyanannyi »Jézus az elfáradottakhoz* 
c. könyvecskét osztott ki közöttük, hogy legyen leiköknek 
is táplaléka az örök életre. — A cselédleányokat októ-
berben és novemberben szintén összegyüjtögette a vasár-
nap délutáni istentiszteletek után s a lelkész lelki tiszta-
ságra, szelídségre s alázatosságra intette őket. — A fel-
nőttek között családoknak pénzsegélyt nyújtott 11 eset-
ben, 38 frt értékben. Özvegyeknek pénzsegélyt adott 5 
esetben, 11 frt 50 kr. ertékben, karácsonykor pedig ruha-
féléket osztogatott 19 frt 80 kr. értékben. Városi segélyre 
beaiánlást gyakorolt 6 esetben. Világtalanoknak karácso-
nyi segélyt nyújtott hat esetben, összesen 8 frt 50 krt. 
— Felvette gondját a betegeknek is, s részint pénzzel, 
részint élelemmel segítette őket. Beteggondozásának egyik 
legnemesebb ága a gyermekágyas asszonyok segítése vala. 
Ilyen asszonyt gondjába vett hetet és minden nap jó 
húsról és húslevesről gondoskodott számukra. — Kiter-
jesztette gondját az egyesület az egész gyülekezetre s a 
hol bajt, veszélyt, vagy bánatot látott, mindenüvé elküldte 
egyes tagjait az evangélium intésével és vigasztalásával. A 
mult évben 71 esetben tettek az egyesület tagjai, egye-
sületi megbizatas folytán látogatásokat. — S hogy a ke-
resztyéni szeretet és az ebből folyó hű munkálkodás 
megtermi gyümölcsét az anyagiakban is, bizonyságot tesz 
a felől az egyesület Aranykönyve, a mely sok száz lélek-
nek szeretetből nyújtott adományairól nyújt kimutatást. 
— Az egyesületnek van külön ifjúsági egyesülete is, a 
hol az ifjak hetenként négyszer jönnek össze olvasgatni, 
szórakozni és a lelkész vezetése mellett kutatni és tanulni 
Isten igéjét. Az ifjúsági egyesület a fő egyesület felügye-
lete és ellenőrzése alatt áll s ennek tagjai felváltva vi-
gyáznak fel minden összejövetel alkalmával, hogy minde-
nek ékesen és szép renddel folyjanak. — Egy rövid év 
és ime mennyi jó, áldásos munka! Mennyi alkalma a 



jótéteinek, a krisztusi szeretet önzetlen gyakorlásának! 
Áldásos eredménye bizonyára nem marad el. A segítettek 
és gondozottak lelkében feltámasztja a bitet, Isten iránti 
bizodalmat, — iránta és szent Fia iránti szeretetet. — 
a jóltevők iránt való hálát ; azoknak pedig, a kik híven 
szeretettel munkálkodtak, megadja a léleknek ama benső 
boldogságát és vidámságát, a mely már a mennyország-
nak előíze a töldön. Isten áldása legyen továbbra is a 
nemes munkán! Mi pedig, kik azt látjuk, buzduljunk ha-
sonló munkára stöltsük be mi is a Krisztusnak törvényét! 

GYÁSZ ROVAT. 
f I l lyés Károly csécsei ref. lelkész f. hó 2-án 

elhunyt. 
f K u b á n y i Lajos, az ág. ev. papság nesztora, 

nógrádi lelkész, a koronás arany érdemkereszt tulajdo-
nosa, f. hó 10-én nyolcvankétéves korában elhunyt. 

f B a r t h o l o m e i d e s z János , a nyíregyházi evang. 
egyház egyik lelkipásztora, kiérdemült esperes, a Ferencz-
József rend lovagja, folyó hó 12-én 86 éves korában el-
hunyt. 

f K o v á c s A n t a l — és nem Lajos mint lapunk 
mult heti száma sajtóhibából közölte — terehegvi lelkész 
és kiérdemült esperes temetése f. hó 9-én, az egyház-
megyei papság impozáns részvétele mellett történt meg. 
Sok jó barátja, sok tisztelője volt a boldogult érdemes 
férfiúnak, s meg is nyerte a megérdemelt utolsó tiszteség-
tételt. Nekrológját a jövö számban közöljük. 

Nyugodjanak békével! 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti theológiai konviktusra a folya-

matban levő gyűjtés alkalmából a következő adományok 
érkeztek hozzám. I. Örökös évi járadékul megajánlott és 
az 1900-ik évre befizetett az Izsáki egyház Kovács János 
lelkesz útján 6 kor.; a Mórágyi egyház Pap István lel-
kész 4 kor. — II. Adományokat küldtek : Lovasberényi 
egyház Urházy Lajos lelkész útján 20 kor. ; Iványi-i egy-
ház Kimiti László lelkész útján 2 kor.; Dr. Kiss Ernő 
ügyvéd Tamásiban gyűjtött 52 kor. ; Ahó-dabasi egyház 
Kontra Sándor lelkész útján 50 kor.; Mezei Albert kúriai 
biró gyűjtött Budapesten 14 kor.; Ádám András kúriai 
biró adománya Budapesten 20 kor.; Özv. Lacza Andrásné 
gyűjtése Budapesten 8 kor. 40 fill.; Bodméri egyház 
adománya György Ferenc lelkész útján 10 kor. ; Miszlai 
egyház gyűjtése Kovács Ferenc lelkész útján 6 kor . ; 
Móragy i egyház adománya Pap István lelkész útján 6 kor.; 
Dr. Bernáth István szerkesztő adománya Budapesten 20 k.; 
Búzás Kálmán daróci lelkész gyűjtése 10 kor. 10 fill.; 
Csúzai egyház Kontra János lelkész útján bejelentett 5 kor.: 
Orbán Antal nágocsi lelkész gyűjtése 3 kor. 90 fill. — 
Megjegyzem, hogy az ó-budai egyház a kétszáz korona 
alapítványát befizette. A jelen közlésben van 10 kor. 
évjáradék és 222 kor. 40 fill. adomány. — Fogadják a 

t. adakozók az akadémia elöljáróságának és jótéteményes 
ifjúságának hálás köszönetét. Azokat az egyeseket és egy-
házakat, a kik és a melyek megkeresésünkre még nem 
válaszoltak, tisztelettel kérem, hogy adományukat hozzám 
beküldeni szíveskedjenek. Budapest, 1900. február 12-én 
Szöts Farkas, igazgató-tanár. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kérdező lelkipásztor és iskolaszéki elnök Kér-

dése: Öreg, munkaképtelen vagy nehéz beteg lelkipásztor 
helyeit végezheti-e segédlelkésze a népiskolák látoga-
tását vagy elnökösködhetik-e helyette a népiskolai záró 
vizsgálatokon? Feleletünk: Törvény szerint nem; mert 
egyházi törvényeink a segédlelkészt a lelkésznek a litur-
giális teendők bármelyikében de lege helyettesének tekin-
tik, de az adminisztratív teendőkben nem, a mint hogy 
egyik legfőbb közigazgatási funkciótól, a presbitériumban 
való elnökösködéstől a segédlelkészeket expressis verbis 
el is tiltják. Törvény szerint azért sem, mert az állami 
törvény (a népiskolai törvény) szerint a népiskolákat hi-
vatalosan csak az iskolaszéki elnök és az iskolaszéki 
tagok lá togathat ják; a segédlelkész pedig hivatalból se 
nem iskolaszéki tag, se nem elnök. Az iskolaszéki elnök 
az iskolák vizsgálatain vagy azok látogatásában csak 
iskolaszéki taggal helyettesítheti magát. Betegség vagy 
munkaképtelenség esetében a bölcs lelkipásztor ezt a 
körülményt az iskolaszéken bejelenti, hogy maga a tör-
vényes hatóság intézkedjék az iskolai vizsgálatok vagy 
látogatások végzéséről, illetékes személy vagy szemé-
lyek által. 

Többeknek kik megkerestek bennünket panaszos 
leveleikkel a kongrua kiutalványozása ügyében. A kér-
dezősködésekre csak azt felelhetjük, hogy a kongrua 
megállapításának és kiutalványozásának titkát a minisz-
térium zár alatt tartogatja s abból sem mi, sem az 
esperesek, sem a püspöki hivatalok nem tudnak többet, 
mint a mennyit a minisztérium jónak lát közölni s a 
mennyit már közöltünk is. Azért csak azt izenhetjük a 
türelmetlenkedőknek, hogy csak legyenek türelemmel. A 
kik kapnak kiegészítést, bizonyára meg fogják kapni. A 
kik pedig panaszokkal fordultak hozzánk a kongrua mél-
tánytalan megállapítása miatt, azoknak azt izenjük, hogy 
azon már, bármint akarnánk is, nem segíthetünk. Ha való-
ban méltánytalanság történt, azt csak hivatalos úton, 
egyházmegyei, kerületi és konventi felterjesztések útján 
lehet orvosolni. 

Komját i G. Megkaptuk. Ha lehet a jövő szám-
ban hozzuk. 

K a l a s s a y S. Br idgeport . Megkaptuk. Köszönjük ; 
de csak a jövő számban közölhetjük. A másik igért cik-
ket is kérjük. 

Felelős szerkesztő : Szöts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

IIORNYÁNSZKY VlKTOR C8. ÉS K1R. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesz tőség : 

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

Kiarfó-tiivatal : 
Hornyánazky Viktor lcönyvhereakedése (Akadémia 

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

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

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

Megjelenik miudeii vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Fé lév re : 9 kor.; egész évre : 18 korona. 

Eyyes szám ára 40 fll. 

Hol az igazság? 
Rövid reflexió Ugrón Gábor beszédére. 

»Mámorító hatással beszélt Ugrón Gábor a 
kath. kongresszuson. Nemes tüzeket gyújtott s 
a lángok fényesen lobogtak a hallgatóság szemé-
ben. Magával ragadott öreget s ifjút. Ki látott 
már püspököt tapsolni? Itt az is megtörtént . 
A ki ott volt, soha el nem feledi ezt a varázs-
latos beszédet«. 

E szavakkal kezdődik az a lelkesült han-
gon irott vezércikk, melyben Bartha Miklós 
Ugrón Gábor febr. 5-én tartott kongresszusi be-
szédét méltatja, a »Magyarország« f. évi 37-ik 
(febr. 7.) számában. 

T e h á t : mámorító hatású, gyújtó, lángoló 
volt e nagy beszéd? ! 

Eszembe jut két sorocska Madách örökszép 
művéből, »Az ember tragódiá«-jából : 

A mámor elszállt, a festék lement; 
Itt oly hideg van : jobb-é odalent? 

Talán elszállt azóta a nagy beszéd okozta 
mámor is ; utána, mint szokott a mámor után, 
borzongató hideg maradt, sőt — a festék is 
lement, a mi bőven volt a beszéden. 

Lehet, hogy a kik ott voltak a kongresszu-
son, csakugyan nem feledik el ezt a varázsla-
tos beszédet ; de nagy szükség van rá, hogy mi, 
a kik nem voltunk ott, mi protestánsok se fe-
ledkezzünk el róla, mert sok szó volt benne 
mirólunk is ; nem annyira egyenesen, mint mel-
lékesen ; nem kifejezetten, de leplezetten. 

Nem ter jeszkedünk, mert nem terjeszkedhe-
tünk ki Ugrón egész beszédére ; csakis azokat 
a pontjait fogjuk érinteni, melyek minket köze-
lebbről érdekelnek. 

Megtaláljuk az alábbi idézetekben a farkas 
ós bárány legújabb meséjének feldolgozását. 

»Nem vették-e észre a t. kongresszusi ta-
gok — mondá Ugrón — hogy az alkotmányos-

sági aera óta a kath. társadalom, annak tagjai, 
a katholikusok, a közéletnek minden terén szem-
mel tartatnak, ü ldözte tnek? (Úgy van ! Úgy van!) 
Egész életemben semmiért sem szenvedtem any-
nyit, még függetlenségi és 48-as párt iságomért 
sem, mint a mennyit szenvedtem azért, mert 
katholikus vagyok.« (Elénk éljenzés és felkiál-
tások : Úgy van ! Úgy van ! Sajnos !) 

Tehát 1867 óta hazánkban a r. katholiku-
sok a közélet minden terén üldöztetnek s maga 
Ugrón Gábor is r. katholikus vallásáért szen-
vedett, sok szenvedései közt a leg többet?! 

Sokáig, napokon át törtem a fejemet azon, 
hogy vájjon miben áll hazánkban a r. katholi-
kusok üldöztetése? Végre is, abban a feleletben 
tudtam megállapodni, hogy az egyes egyedül 
abban nyilvánul, hogy nem lehet nekik a nem 
r. katholikusokat üldözni. 

És az Ugrón szenvedései? Becsületében, 
tekintélyében, befolyásában, vagyonában szenve-
dett vallása mia t t? Vagy börtön, száműzetés, 
gályarabság lett osztályrésze h i t é é r t ? ! Nem tu-
dunk róla semmit. Mit és miben szenvedett 
t ehá t? Ha meg tudja mondani : erit mihi magnus 
Apollo ! . 

»A politikai életben ós a társadalmi élet-
ben a nagy pozíciókat elfoglalók mind azok kö 
zül kerültek ki, a nagy állások mind azok kezé-
ben vannak, a kik nem úgy gondolkoznak, mint 
mi, nem úgy éreznek, mint mi, ós ellenséges 
indulattal viseltetnek velünk szemben, hitelveink-
kel és felfogásunkkal szemben.« (Úgy van ! Úgy 
van !) 

Uram Isten ! hogy lehet mindezeket komoly 
arccal elmondani, helyeselni, erősíteni ós meg-
tapsoln i?! Nem épen az ellenkezője áll-e mind-
ezeknek? Méltóság, tekintély, befolyás és vagyon 
dolgában nem épen a r. kath. magas klérus 
áll-e nálunk legeiül, úgy a politikai, mint a tár-
sadalmi életben ? Kezdve a miniszterelnökön, 
folytatva a feltétlenül r. kath. vallás- és köz-



oktatásügyi miniszteren át, a legfelsőbb és felső 
állásokat a legnagyobb és nagy poziciókat leg-
nagyobb részben nem r. katholikus honfitársaink 
töltik-e be? 

Távol legyen, hogy mi, protestánsok ezt 
kifogásoljuk, vagy ezért panaszkodjunk ; látszik 
azonban, hogy Ugronéknak az fáj és azért beszélnek 
üldözésről, mert néhány nagy pozíciót, minisz-
teri széket stb. protestánsok is betöltenek. Hinc 
illae lachrimae ! 

»Minálunk katholikusoknál nincs semmi 
szervedet. Szanaszét vagyunk szórva. A katho-
likus ember magára van hagyatva. Senki fel nem 
jajdul. Csak néha hallom, hogy egy-egy ember 
fel mer szisszenni, akkor is tétovázva néz szót, 
hogy vájjon sokan látják-e ós hal l ják-e? (Ugy 
van ! Ugy van !) A különböző szervezett feleke-
zetek találkozkozhatnak egymással, alkotnak kü-
lönböző testületeket, ahol találkoznak. Egyedül 
a katholikus hívek maradnak elszigeteltek ós 
némák «. 

Hogy áll mindezekkel szemben a valóság? 
Ptóm. katholikus kaszinó temérdek sok van, pro-
testáns kaszinó tudtommal egy sincs hazánkban. 
Szeri-száma nincs a r. kath. legényegyleteknek, val-
lásos társulatoknak; a protestánsoknál alig van egy-
nehány ilyen. Az elszigetelt ós néma r. katholiku-
soknak szépszámú napi-heti lapjaik ós folyóirataik 
v a n n a k ; Szent-István és egyéb hasonló társu-
lataink csak úgy ontják tízezer számra a külön-
féle vallásos, egyházi jellegű könyveket és röp-
iratokat ; a protestáns egyházi sajtó pedig még 
mindig a létért való küzdelmet folytatja ; Magyar 
Prot . Irodalmi Társaságunk szintén messze van 
még a pártolás és tevékenység kívánatos és 
szükséges fokától; protestáns napilap — ez az 
álmok országába tartozik s ime mégis : a róm. 
katholikusok vannak szétszórva, magukra ha-
gyatva, elszigetelve, némaságra kárhoztatva ! 

Azért is Ugrón Gábor, még egyszer szól 
beszéde folyamán »a mindennap megtámadott , 
s a hol lehet elnyomott ós hát térbe állított ka-
tholikusokról.« 

Bartha Miklós, a kálvinista Bartha Miklós 
siet ráduplázni eszményképe ós vezére állítá-
saira : »Ime a megdöbbentő valóság. Mária or-
szágában ( ! ! ! ) a katholikus ember gyanús. Tem-
plomba ha j á r : szabadelvű; anathema sújtja. 
Egyházát ha szolgálni kezdi : bélyeget sütnek 
rá. Ezt én mondom, mint protestáns ember.« 

Ugyebár, kedves atyámfiai, mindez igen 
nevetséges lenne, ha olyan nagyon szomorú 
nem volna? ! 

A mámor elszállt, a festék lement; 
Itt oly hideg van: jobb-é odalent? 

Veridicus. 

Az amerikai magyar reformátusok helyze-
tének tisztázása. 

»Hármas főkövetelést hajtott az amerikai 
kivándorlás. Ez a három nagy kívánság, melyet 
elébb akkor pillantottunk meg, midőn dombos, 
mozaikszerű adataink közül sarjadzott föl : a be-
vándorlás törvényes szabályozása, a kivándorlók 
visszakergetése helyett egy szabadabb gyakorlat 
s egy nagyobb szerkezetű politika, s harmadszor 
az Amerikában levő telepek elismertetése, állami 
és társadalmi gondozása.« Ezekkel a szavakkal 
fejezi ki Hegedűs Lóránt »A magyarok kiván-
dorlása Amerikába« címet viselő, nagyfontos-
ságú művének cé l já t . . . 

Többször adtunk már mi is kifejezést ama 
véleményünknek, hogy az amerikai kivándor-
lással ós az emerikai magyarság helyzetével, 
viszonyaival számot kell vetnie a magyar 
államnak ós társadalomnak, főként pedig az egyes 
felekezeteknek. Felhívtuk már a konvent figyel-
mét is egyházi tö rekvése inkre ; bemutat tuk 
a haladást, a melyet a magyar reformátusok 
rövid idő alatt tettek az egyesült államokbeli 
ref. egyház segítségével ; de — habár oly párt-
fogónk volt is, mint br. Vay Béla, a tiszáninneni 
kerület főgondnoka — a konvent nem teljesító 
kéréseinket, s nemzetközi bonyodalmaktól tartva, 
megtagadta saját gyermekeinek jogait. 

Azt a keserűséget , a melyet a konventnek 
ez a határozata okozott, legalább némileg eny-
híti az, hogy Hegedűs Lóránt felemeli szavát 
az amerikai magyarság érdekében, s közelebb-
ről megjelöli azt a célt is, a melyet a magyar-
országi protestáns egyházaknak szem előtt kell 
tartaniok, s ez nem egyéb, mint az amerikai 
magyar protestáns egyházak összetartása. Ha Hege-
dűs Lóránt nem a Hegedűs Sándor fia volna 
is, — szavát, tanácsát meg kellene hallgatni a 
magyar protestáns egyházaknak. 0 mint szem-
és fültanú beszél; — szava azért döntő súlyú 
s irányító hatású. 

Midőn amerikai magyar protestáns egyhá-
zakról beszélünk, nem lehet mást ér tenünk, mint 
a szervezett református egyházakat. Van ugyan 
néhány lu theránus egyház is, de ezek a pán-
szlávizmus melegágyai s lelkészeik a pánszláv 
propaganda legerősebb oszlopai. Saját tapaszta-
lataink után állítjuk ezt. Ezért nemcsak egyházi, 
hanem állami érdek is parancsolja az amerikai 
magyar református egyházak összetartását. 

A református egyház képezi a magyar-
ság zömét, úgy odahaza, mint itt az új világban, 
s a református egyházak tesznek a legtöbbet 
a r ra nézve, hogy az amerikai magyarság, leg-
alább pár nemzedéken át, megőrizze magyarsá-



gát. A mellett hogy templomainkban s vidéki 
látogatásaink alkalmával az istentisztelet nyelve 
magyar : a hol csak lehetséges, iskolákat állítunk fel 
s neveljük a gyermekeket . 

Szávay Gyula, ki a győri iparkamara kép-
viseletében a filaclelfiai kiviteli kiállítás tanulmá-
nyozására jött Amerikába, pár nappal hazauta-
zása előtt minket is meglátogatván, iskolám 
megtekintése alkalmával suggerál ta azt, hogy 
jó volna az iskolák mellett népkönyvtárakat is 
felállítani. Mily jó eszme ez. A gyermekek az 
iskolában hiába tanulják meg a magyar írást, 
olvasást, ha később egészen elfeledik. Az isko-
lában elhintett magvak csakugyan úgy terem-
nének gyümölcsöket, lia minden magyar iskolával, 
vagy mondjuk; — minden magyar egyházzal kap-
csolatban a magyar közoktatásügyi kormány egy-egy 
könyvtárt állítana fel. Nemcsak a fentebb említett 
jó célt szolgálná ez az intézkedés, hanem nagy 
mértékben befolyna a szociálizmus ter jedésének 
meggátlására is. 

Sőt, — habár azt hiszem hogy e téren 
nagy fát mozgatok — nem habozom kimondani, 
hogy a közoktatásügyi kormány a magyar isko-
lákat kisebb-nagyobb mérvben segélyezhetné is. 
Az a néhány száz forint, a mely e célra szük-
séges volna, bőven meghozná kamatjait . 

Altalános nemzeti szempontból tehát az 
államnak is hozzá kellene járulnia a magyar ref. 
egyházak mellett felállított iskolák támogatásá-
hoz. Nem dicsekvésképen mondom, csak a vi-
szonyok illusztrálására hozom fel, hogy az ón 
iskolámat 45 gyermek látogatja állandóan, a kik 
semmit sem fizetnek. Nos, hát ez megy egy 
ideig, a míg az ember fiatal; de nem soká tart-
hat ja ki az ember az itteni viszonyok között, hol 
éjét-napot egygyé kell tennünk, ha az ember 
valami eredményt akar elérni egyházi tekin-
tetben. 

Az iskolák segélyezésén és könyvtárak fel-
állításán kivül, mint első renclü követelményt 
állítom fel a new-yorki kikötői missziónak állami 
segélyben való részesítését. Ma még ugyan nincs 
kikötői missziónk; de ennek felállítását nem le-
het soká elodázni. New-Yorkban van missziónk; 
de még ez nem kikötői misszió. Pedig New-
Yorkban, ebben az óriás Babylonban, csak úgy 
van ér telme a missziónak, ha az egyszersmind 
kikötői misszió is. Száz és száz honfi társ érke-
zik hetenként a new-yorki kikötőbe, s hogy 
ezek a »zöldek« mit élnek át, azt eléggé ki-
mutat ja Hegedűs Lóránt idézett munkájának 
4 — 5 lapjain. De ez még semmi. A »barge 
ofíicea-ból kijutva, a legjobb esetben kevésbé 
éhes »piócák« kezébe kerül a szegény magyar, s 
szerencse, ha egészen ki nem fosztják. Mily jó 

volna, ha ilyenkor vagy maga a misszionárius, 
vagy annak a megbízottja jönne segítségökre 
e szegény honfi társaknak. Van most is New-
Yorkban valami segítő egylet, a melynek támo-
gatására a kormány 1000 dollárt ad évenként. 
Tagjai, — kik pedig nagy lelkesedéssel karol-
ták fel — ma már nem sokat törődnek az egész 
ügygyei, s legfeljebb hátralékaik által tűnnek 
ki. Nem is csoda ez, mert az egész jövedelmet 
csaknem felemésztik a fizetéses hivatalnokok, 
s azok, a kik a segítő-egylet pártfogására szo-
rultak, nem valami jól nyilatkoznak. Minő egé-
szen más volna a helyzet, ha New-Yorkban 
kikötői misszió volna. Elindul valaki valamely 
községből; jöttét már előre tudatja vagy maga, 
vagy lelkésze által. Itt várnának reá; egyenesen 
küldenék oda, a hova menni akar, s ha New-
Yorkban időzne, gondoskodnék a misszió szál-
lásáról és élelméről. . . De nem is tudom ón 
mindazt elmondani, a mennyi haszon háramol 
nék a bevándorlókra. . . Azért csak felvetem a 
kérdést : nem volna-e helyesebb, ha ez a kikö-
tői misszió felállíttatik a segítő egyletnek adott 
1000 dollárt, e misszió kezelése alá a d n i ? . . 
Bizony jó és helyes volna. S ha a kormány csa-
kugyan törődni akar a kivándorlás kérdésé-
vel, úgy ez elől a követelmény alól nem zár-
kózhatik el. 

Nem szabad azonban mindent a kormánytól 
várnunk. Ila a kormány az iskolákat s a kikötői 
missziót segélyezné s könyvtárakat állítana fel 
iskoláink mellett, már eleget tenne. A református 
egyházak összetartása, munkájuknak tovább fej 
lesztése már a magyar református egyháztól, 
illetve annak legfőbb testületétől, a konventtől 
függ. Azért nem tart juk időszerűtlennek, ha fel-
hívjuk a konvent főtisztelendő ós méltóságos 
tagjainak figyelmét ar ra az emlékira tunkr a, a 
melyet az 1897-ik évi konventhez terjesztettünk-
volt be, s meguji t juk ebbe az emlékiratba fog-
lalt kéréseinket. (Lásd az emlékiratot a Pr . E. 
és I. L. 1897., 15—16. számaiban.) Emlékiratunk, 
habár a r ra hivatalos választ soha nem kaptunk, 
a konventnél némi pártfogásban részesült ós a 
legmesszebb menő erkölcsi támogatás megígér-
tetett, s csak az nem lett meghatározva, a mi 
talán a legfőbb dolog lett volna, hogy a lelkészi 
minősítéseket hogyan szerezzük meg s a gyám-
egylettel minő viszonyban állunk. 

Az első azért fontos dolog, mert ma lelkészi 
minősítvény nélkül egyetlen lelkész sem választ-
ható, illetve hívható meg lelkészi állásra. Már 
most ha én, — bár mindenki jól tudja, hogy 
immár öt éve lesz, hogy mint rendes lelkész 
működöm — kapnék egy meghivást hazulról 
vagy pályáznék valamely lelkészi állásra, nem 
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tudván minősítvónyt felmutatni, a meghívást nem 
fogadhatnám el s pályázatomat bizton vissza-
utasí tanák. Hiszen, ha azért is visszautasított a 
tiszántúli kerület egy erdélyi atyafit, mert csak 
a főgondnok írta alá a minősítvényt, mennyivel 
inkább visszautasítana minket, kiknek nincs ilyen 
minősítvényük. Mi következik pedig ebből ? Nem 
más, mint hogy ha a konvent ezt a kérdést nem 
rendezi, száműzött minket a református egyház 
kebeléből. 

A gyámegylet kérdésével is hasonlóképen 
vagyunk. Ha mi lelkészek vagyunk, a mi kétség-
telen, és ha mi a magyar reformátusok lelki 
gondozói vagyunk — habár egy idegen világ-
ban is — vájjon nincs-e jogunk ahhoz, hogy a 
magyar ref. lelkészek gyámegyletének tagjai közé 
fölvétessünk? Bizony furcsa dolog volna, ha az 
a sok száz misszionárius, a kiket az angol 
nyelvet beszélő protestánsok küldenek a föld 
minden részébe, csupán azért, mert külföldön 
munkálkodik, nem tekintetnék tovább is egyház-
tagnak. 

Igen, mi magyar ref. lelkészek vagyunk. 
Akár mint dől is el az a kérdés: egyházunkat 
el nem hagyhatjuk. Pedig higyje el a tisztelt 
olvasó, hogy mi sem volna könnyebb, mint úgy 
cselekedni, mint egyik barátunk tett : a zsiros 
kenyérért elhagyni a száraza t ! Nem egyszer tör-
tént már (s ha kell levéllel is tudom bizonyí-
tani), hogy engemet magamat is kerülgettek a 
baptisták, methodisták, kongregacionisták ; — de 
szegényül is küzdve az élet bajaival, s sokszor 
keserű könyekkel sózva nehezen kereset t kenye-
remet, hű maradok a valláshoz, melynek szerel-
mét az anyatejjel szívtam magamba, habár any-
nyi jogunk sincs, mint a kik odahaza a jár t 
utakon haladnak. 

De mi lesz, ha majd mindnyájan olyanok 
lesznek, mint a fennebb említett bará tunk ? . . . 
Az, hogy egészen elvesztjük a talajt . . . Az em-
lített egyházak oly gazdagok, hogyha akarják, 
azonnal el is vehetik tőlünk a gyülekezeteket, 
— ha papot nyernek. . . Nem kell ehez egyéb, 
csak az, hogy kijelentsék, hogy semmi terhet 
nem kell fizetnetek. Templomot, iskolát, papot 
kaptok, csak jertek hozzánk, s nem kívánunk 
mást, csak a mi elveinket fogadjátok el, hiszen 
látjátok, mi se vagyunk, pápisták. 

Nem kell feledni, hogy a mi népünk nem 
ismer mást csak pápistát, lutheránust , kálvinistát, 
gör. katholikust és zsidót. Azért menne könnyen 
a lélek-halászat, ha ember akadna rá, s ha mi 
is oly közönyösek volnánk egyházunk iránt, 
mint az egyház mi irántunk. 

Nem célom ez alkalommal az egyházmegye 
elismertetésének kérdésére kiterjeszkedni. Azt 

tartom, hogy ez idő előtti kérdés, a mennyiben 
fentartó egyházunknak a mult év május havában 
tartott zsinata eme törekvésünket elodázta, rá-
bízván az intézkedést az egyházmegyékre, s 
nekünk csak azt a jogot adta meg, hogy érte-
kezleteket ta r tha tunk; — de ahoz az angol vagy 
német egyházmegyéhez kell csatlakoznunk, a 
melynek területén egyházunk esik. így ez idő 
szerint egyházmegyéről nem lehet szó. Mindez 
azonban nem zárja ki, hogy a konvent ki ne 
mondja azt, hogy az Amerikában működő lelkészek 
annak a kerületnek a püspökétől, a melynek területén 
Amerikába való kimenetelük előtt szolgáltak — meg-
szerezhetik minősítvényüket, ha természetcsen igazol-
ják lelkészi szolgálatukat. Valamint a gyámegylet 
kérdésére nézve sem lehet ez akadály; — egy-
vagy más módon minket is be lehet abba sorozni, 
csak egy kis jóakarat kell hozzá. 

Végül még egyet. Jól emlékszem, hogy 
Harsányi Sándor előre felhívta a konvent elnök-
ségének figyelmét, hogy fentartó egyházunk május 
havában zsinatot tart s indítványozta valamelyes 
testvéri indulatot kifejező üdvözlő levélnek a 
küldését. De e lmaradt ; legalább nem látom nyomát 
sehol. Pedig ez a mi fentartó egyházunk egyik ki-
tűnő lelkészét s theologiai professzorát dr. Good-ot, 
ki Magyarországon is járt, megbízta a levele-
zéssel. Természetesen ő Balogh Ferenc és Szabó 
Aladár urakkal — kiket megismert — össze-
köttetésben is áll. De ón célszerűnek tar tanám, 
ha Balogh Ferenc és Szabó Aladár urak felhív 
nák dr. Goodnak a figyelmét a konventre, mint 
a mely testület a magyar ref. egyháznak a kép-
viselő testülete, s viszont a konvent elnökségé-
vel is tudatnák, hogy a magyarországi ref. 
egyházzal való összeköttetés ápolására dr. James 
Good, a philadelphiai theologiai szeminárium 
dékánja küldetet t ki. 

Hogy az amerikai magyar reformátusság 
helyzete tisztáztassék, a r ra valóban szükség van. 
Ha nekem nem hiszi is el valaki, el fogja 
hinni s bizonyára el is hiszi Hegedűs Loránt-
nak, a kit mi Amerikában működő református 
lelkészek — azt hiszem mindnyájunk nevében 
szólhatok — szivünk mélyéből üdvözlünk azért, 
hogy nagyfontosságú munkájában megjelöli azt 
a célt, a melyet a magyarországi református 
egyháznak az Amerikába szakadt töredékkel 
szemben szem előtt kell tartania, s ez nem egyéb, 
mint az amerikai református magyarság összetar-
tása, s ezt a megjelölt módon érhet jük el. 

Bridgeport. Conn. 
Kalassay Sándor. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Az énekügyi előmunkálatok VI. füzetéről. 

(Folytatás.) 

A füzet 2-ik csoportját — mint említettük is — a 
dicséretek képezik, még pedig 19 átdolgozott és 33 új 
darab. Ezekkel kapcsolatban így ir az egyetemes ev. ref. 
énekügyi bizottság elnöke, a már szintén méltatott Tájéko 
sásában: »Ezúttal még többet nem közölhetek, mert 
bár úgy a magyarországi, mint az erdélyi énekeskönvv-
ből kijelöltem és nyilvánosan közöltem azokat az éneke-
ket, a melyek programmunk szerint javítást és átalakí-
tást igényelnek, de ügy látom, hogy ezzel a javítási 
munkával sem foglalkoznak felettébb az ahhoz értő egyé-
nek. A mi munkát kapok, fájdalom, azokat többnyire 
oly kezekből kapom, a melyek költészettel talán soha-
sem foglalkoztak és mintha csak az ének volna az, a 
melyet költői kéz nélkül is lehetne megcsinálni*. . . A munka-
társak buzgósagának vagy hivatottságának hiánya miatt 
készítette tehát ezeket a dicséreteket is — »az egyetlen 
szerző*, irányadóul, mint mondja, »hogy legalább is ilyet, 
vagy jobbat kell adni annak, a ki a reform-munkában 
részt venni kiván«. 

Ugyanaz a lélek hozván elő ezeket is a maga tár-
házából, a mely a zsol tárokat : — az eredmény is ugyanaz. 
Az átdolgozott és újonnan készített dicséretek közt is van 
néhány igazán irányadó, sok minta gyanánt is beváló 
termék, a mely valóban ünnepi óra gyümölcse. 

Az átdolgozás vezérelvei ugyanazok itt is, mint a 
zsoltároknál. A mi hosszú, elnyújtott, azt rövidebbre von ja ; 
a mi kirívó, túlságosan szines vagy kelleténél erősebben 
dogmatikus, azt szelídíti, eszményíti, s a gyülekezet álta-
lános gondolkozásához közelebb juttat ja, tehát mint egy 
népszerűsíti. Nagy gondja van itt is a zenei ri tmusra s 
ennek követeléseire, s ez okozza aztán, hogy közkedvelt-
segnek örvendő dicséreteinknek szinte vérünkké vált sorait 
és versszakait is megnyesegeti, új formára kényszeríti s 
majdnem a felismerhetetlenségig átalakítja. Valami tilta-
kozás félét érzünk bensőnkben az ilyen reform ellen; pedig 
ez csak egy észszerű törvény alkalmazása. Hogy alkal-
mazandó-e azonban mindenütt és minden esetben ? — e 
felett még gondolkozhatunk és dönthetünk is. A biblia 
revíziójánál egy némely kiválóbb s már-rnar példabeszéd-
szerűvé vált verset úgy hagyták meg a revizorok — 
közmegállapodás szerint — a mint Károli Gáspár, vagy 
valamelyik buzgó munkatársa megalkotta; pedig az át-
alakítást, a grammatikai és exegefikai törvények szerinti 
azok is elviselték voina, sőt kívánták is. . . Az igaz, hogy 
az olvasás és az éneklés két dolog és igen különböző 
két dolog ! . . . 

Régi dicséreteink közül az 1., 7., 13., 15., 19 , 34., 
49,, 61., 64., 6 7 . 68., 72., 73., 140., 164., 179. és a 
190-ik van e füzetben átalakítva, az erdélyi énekes-
könyvből pedig a 30. és 35-ik. Az új dicséretek között 
van hat kezdőének (virágvasárnapi, nagypénteki, húsvéti, 
aldozócsütörtöki, pünkösti és karácsonyi), egynek kivéte-
lével valamennyi a »Szent Isten noha néked* mintájára, 
az 5-dik dicséret dallamára. Van továbbá egy virág-
vasárnapi, három húsvéti, egy áldozócsütörtöki, pünkösti, 
egy adventi, egy karácsonyi, hat vasárnapi, három köz-
nap reggeli, négy köznap estvéli, egy úrvacsorai ének, s 
végül három a reformáció ünnepére, egy az év utolsó 
napjára, s egy ú. n. alkalmi ének valamely nemzeti ünnepre, 
a milyen volt p. o. a millenáris ünnep. 

Láttuk, hogy az átdolgozó s illetőleg a szerző 

valósággal irányt akar jelölni és mintákkal kivánt szol-
gálni ; ezért terjeszkedett ki annyira a különböző alkal-
makra, a mint azt az iménti sorozat bizonyítja. Hogy a 
régi dicséretek közül épen a felsoroltakat vette átalakítás 
alá, azzal igazolni óhajtotta talán, hogy még az ilyen 
megszokott s jónak vélt énekekre is ráfér bizonyos mér-
tékű javítás, ha már egyszer énekeskönyvünket igazán 
reformálni akarjuk. 

Az 1-ső dicséret első három versén csupán egyet-
len szót változtat; a 3-dik versszak utolsó előtti sorában 
»lemennek« helyett, az oda-illőbb betelnek* szót alkalmaz-
ván. A 4—8. verseit azonban már összevonja kettőre 
eképen : 

Áldd meg, óh Úristen e hazának drága földjét; 
Virágozzék rajta a boldogság és a jólét; 
Legyen a népek közt egyesség; 
Hogy az igazság és békesség 
Egymást csókolva ölelgessék. 

Áldd, meg óh Úristen a mi gyülekezetünket! 
Hozz ránk víg esztendőt, eltörülvén könyeinket; 
Legyen áldott házunk, családunk 
S ha majd a földtől meg kell válnunk, 
Add, hogy legyen boldog halálunk ! 

Kedves és tartalmas ez így is, s ha csak a 4. és 5 
versek esnek áldozatul, kevesen is tudnának azon fel-
akadni ; de hogy elessék a 6., 7., és 8-dik vers is: az 
ellen sok buzgó éneklő érzése fog tiltakozni; mert azok-
ban annyi az édes közvetlenség, a lélek alkalmi felbuz-
dulásának olyan hü tolmácsolói azok. hogy veszteség 
volna csak azért megválni tőlük, mert rövidebb ének is 
elég az eléneklésre. 

Nem is egészen szerencsés a 4—6. versszak egy-
bevonása; mert abból, hogy »a népek közt egyezség le-
gyen« nem következik az, »hogy az igazság és békesség 
egymást csókolva ölelgessék». Az »igazság* az eredeti-
ben a király és elöljárók ékessége gyanánt van említve, 
s úgy és ott egészen helyén is van az ; de itt nincs igazi 
benső kapcsolatban az előzőkkel és következőkkel. Itt 
csak a szeretet állhatna helyette, mint a szent egyesség 
egyik legfőbb feltétele vagy gyümölcse és biztosítéka. — 
Részünkről a 6 — 8 verseket, de mindenek felett a 7. és 
8-dikat megtartásra méltónak ismerjük és valljuk. A 
6-dikban talán »a hab közt hánykódó hajó* képezhet 
valami különlegességet, a mi nem mindenkor jellemző 
sem a mi küzdő anyaszentegyházunkra, sem a mi szere-
tett hazánkra. Egyébként pedig ez a versszak is megáll-
hat, főként ha a >kiktől néped úgy legeltessék* — sort 
ilyenformán módosítjuk : A kik néped úgy legeltessék . . . 

A 7-dik dicséret öt verséből négyet alakított az 
átdolgozó. Átlátszóbbá kivánta tenni s a szivünkhöz 
akarta közelebb hozni a nehezen érthető s nagyon is az 
értelemre támaszkodó éneket. Törekvése tiszteletet követel ; 
de az eredmény nem teljesen kielégítő. Az első verssza-
kot meghagyta egészen, a másodikat némi módosítással 
a nélkül azonban, hogy az eredeti versszakok között szo-
rosabb összeköttetést hozott volna létre, a mi pedig 
azokra nagyon felférne. A 3—5. verseket így változ-
tatta meg: 

Óh! áldott Jézus, ki birsz a világgal, 
Jöjj mi hozzánk is alázatossággal; 
Tégy tulajdon népeddé bennünket, 
Vezéreld jóra egész éltünket. 



Áldott királyunk, lelkeink királya, 
Jöttödet néped ma is várva-várja; 
Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal 
S terjeszdd országod diadalommal. 

A nagy király jön : hozsánna, hozsánna ! 
Zengjük ma is hát előtte, utána ; 
Hintsük be útját mi is zöld ággal 
És ünnepeljük szent buzgósággal. 
Dicsőség légyen az Isten fiának ; 
Áldás, békesség az égi királynak, 
Hogy vele mi is, kiket megváltott, 
Bírhassuk egykor a menyországot! 

Egészben véve ez a két versszak erős kapcsolatban 
van a két előbbivel s azoknak természetes folytatása is; 
de a részletekben nincs meg a kívánatos logikai egybe-
köttetés; legalább nincs annyira, hogy azt egy-két tekin-
tetre észrevehetnők. P. o. hogyan függ össze ez a két 
sor bensőképen: 

Oh áldott Jézus, ki birsz e világgal, 
Jöjj mi hozzánk is alázatossággal. (?!) 

Az alázatosság az eredetiben azzal van megokolva, 
hogy Jézus, király létére szamárháton megy Jeruzsálembe. 
. . . Dehát miért jöjjön mi hozzánk is alázatossággal ? Mi 
értelme van itt az alázatosságnak ? A példaadás talán, 
mint a láb-mosás jeleneténél, vagy hogy inkább tulajdon 
népévé tegyen m i n d n y á j u n k a t ? ! . . A »lelkeink királya« 
helyett is jobb lehetne lelkünknek királya. 

Az utolsó versszak érdekes visszhangja az elsőnek, 
a hajdani hozsánnának a mai, a miénk; csakhogy a két 
utolsó verssora ennek sincs átlátszó összeköttetésben a 
többiekkel. Arra, hogy egykor mi is bírhassuk a meny-
országot, nem elég csupán szent buzgósággal ünnepelni 
a lelkek királyát; hanem azt a szent buzgóságot ő iránta 
meg is kell bizonyítanunk egész életünkkel, vagyis, a 
mint az eredeti költemény 5-dik verse mondja, az szük-
séges ahhoz, hogy 

»Áldott királyunk királyi széke 
Hiv szíveinkben legyen felemelve.« 

A 7-ik zsoltár átdolgozása tehát még folytatandó. 
Még a két első versszak között lappangó hézag is kitöl-
tendő, hogy az egész az első olvasásrá áttetszővé és 
lélekre hatóvá legyen. 

A 13-dik dicséret a keresztre-feszítés tényét örökíti 
a Krisztusért rajongó szív iszonykodásával s váltság esz-
méjének magába ölelésével. A realizmus, sőt a naturaliz-
mus szinei, árnyalatai tükröződnek raj ta, mintha a hollandi 
iskola valamelyik növendéke alkotta volna. Ezt az ideg-
borzogató jellemét az átdolgozó sem törölte, sőt tódította 
azt az ilyen kifejezésekkel: 

Látom gonosz árulóját, 
Ki fölvette vére árát, 
És látom a hűtlen népet, 
A mely a szent vérbe lépett. 

Teste dárdával átverve, 
Keze lába átszegezve; 
Végig a magas kereszt 
Oldalain vért ereszt. 

Óh! Jézusom, Isten fia, 
Szerelmednek ez lőn dija ; 
A Golgotán így folyt véred, 
Jótettedért ez lett béred ! 

Én is hát reszketve látom, 
Mint hal meg az én megváltóm, 
S míg halálát búsan nézem 
Kezemen is vérét érzem. 

A kereszt-halálnak ilyen kiszinezésére nincs szük-
ség; eléggé hat és hódít az ilyen túl-eleven festés nélkül 
is. Minden versszakban vér és vér és sehol semmi a 
szent eszmék vértanúságából, s a kereszt-halai isteni 
dicsőségéből. — Általában is ilyenek ugyan a mi nagy-
pénteki énekeink; de az új énekes könyvbe hadd jutna 
már be olyan is, a mely a Krisztus halálának nem az 
iszonyatos, hanem a fölmagasztaló oldalát festené. 

Az eredetit különben 5 versszakta húzta itt össze 
az átdolgozó, elejtvén abból a 2-dik versszakot is, a mely 
pedig a Jézus isteni nagyságát állítja előtérbe, hogy a 
kereszt-körül tomboló emberi hálátlanság annál bűnösebb 
és undorítóbb legyen. — További simítás után azonban 
ez az átdolgozott zsoltár is elfogadható lesz az eredeti 
helyetteséül. 

A 15-dik dicséret átdolgozott formája közelebb áll 
az eredetihez, mint a 13-diké. Egy verssel rövidebb csak 
az eredetinél, a melynek két utolsó versszakát egygvé 
vonta össze az átdolgozó. — A javítást különösen a 
zenei ritmus törvénye tette itt szükségessé, a minek aztán 
áldozatává lett néhány erőteljes kifejezés is. P. o. 

Oh! Isten, ki töredelmét 
Sziveinknek kedveled, 
S fájdalmaink hulló könyét 
Atyailag figyeled ; 
E gyásznapon tekints le 
Bánatos könyeinkre, 
Melyek szivünk mélyén kelnek. 
Halálán egyszülöttednek. 

Tagadhatlan, hogy ebben több a zeneiség; de az 
eredetiben erőteljebb a tartalom. S így foly az az egész 
művön át. S így lesz aztán az 

A fegyverekbe öltözött 
Vérengző kísérők között. 

eképen átalakítva: 

A vérszomjas kísérőkkel, 
Kik fegyver közt hurcolják el. 

Vagy e helyett : 

Látja a nép véresen, 
Nincs szive, mely megessen ; 
Fakad ily gyilkos lármára: 
Feszítsd fel, feszítsd a fára! 

így olvassuk az ilyen módosított szöveget: 

Látja a nép, mint szenved, 
Kérhetne is kegyelmet; 
De a helyett azt kivánja: 
Feszítsd, feszítsd fel a fára! 



De ezeknél is színtelenebb az 5-dik vers átdolgozott 
mása, a mely így hangzik: 

A keresztre odaszegzett 
Kezekkel függ már a fán, 
Vére festi a keresztet, 
Vére foly a föld porán ; 
Végre fejét lehajtva 
S szent atyjához sóhajtva, 
Kibocsátja gyötrött lelkét, 
S meghal, a mint elvégezték. 

Abból az erőből s élénk színből, a mi a 13-dik 
dicséretben olyan duzzadóan s szinte szemsértően mutat 
kőzik, ide kellene egy adag, hogy aztán ez a dicséret 
ne csak formailag, de tartalmilag is kifogástalanná váljék. 
Ujabb átdolgozása még kívánatos. 

A 19-dik dicséret a halál felett vivott diadal nép-
szerű apotheózisa. Ha teszünk hozzá, ha veszünk belőle, 
utána jajdul a szivünk. Az átdolgozó is erezte ezt s 
csinyján bánt ezzel a kedvencünkkel. De a zenei ritmus itt 
is parancsolt vele, s a terjedelemből is tanácsosnak vélt 
valamit elvonni, t. i. a kevésbé ismeretes és használatos 
4-dik versszakot. Ez a terjedelembeli változtatas az, a 
mibe itt a legkönnyebben bele nyugodhatunk. Nehezebb 
volna már megszokni az első verset ilyen a l akban : 

Jézus, ki a sírban valál. 
Mégsem győzött le a halál, 
Mert szent tested el nem porhadott, 
De dicsőbb létre feltámadott. 
Keresztyének fel örömre ! 
Ellenségünk meg van törve; 
Lelkesítsen űj reményünk: 
Él a Jézus, mi is élünk ! 

Ugyan ilyen nehezen tudnánk beletörődni abba is, 
hogy a sirok felett is vigasztalással zendülő eme sorok 
helyeit : 

Nincs már szivem félelmére 
Nézni sírom fenekére . . . 

így énekeljünk ezentúl : 

Nem nézek már többé félve ' 
A sötét sír fenekére . . . 

Ellenállhatatlan szépségekkel teljes módosítás bír-
hatja csak legyőzni a megcsontosodott közvéleményt és 
közszeretetet az ilyen hússá és vérré vált szent költemé-
nyeknél, mint ez a 19-dik dicséret is. Az előttünk lévő 
meg nem olyan, nem egészen olyan. 

Jóval nagyobb sikerrel módosította az átdolgozó a 
34., 61., 67., 68., 72.. 140.. 179. és 190. dicsereteket; 
pedig a nagyobb rész ezek között is olyan, a mihez jó-
formán oda szokott a nagy közönség szive, lelke. 

(Folyt köv.) Anonymus. 

MISSZIÓÜGY. 
Jelentés a keresztyén diákok londoni 
nemzetközi missziói konferenciájáról. 

(Folytatás.) 

A szövetség jelszava, a melyet az amerikai szövet-
ség ajánlatára az 1896-iki liverpooli konferencia fogadott 
el: »a világ evangélizálása a mai generációban«. Nagy 
jelentőségű és sokak előtt vakmerőnek látszó jelszó ez. 
Keresztyénné és pedig igaz keresztyénné tenni az egész 
emberiséget az egész földön. Nem lehetetlen, — nem 
képtelen törekvés-e ez, és épen fiatal, nem is csupán 
theológus, hanem legnagyobb részben világi tudományok-
kal foglalkozó emberek részérő l? ! Arra vállalkozni, a mit 
a Krisztus és apostolai sem tudtak megvalósítani, nem 
vakmerő, nem beteges rajongásból származó gondolat-e? 
Nem; épen nem. Nincs benne semmi képtelenség, semmi 
vakmerőség, semmi beteges rajongás ; hanem van benne 
Istennek Lelke, az evangéliumi keresztyénségnek szent 
hivatása tudatára emelkedése. Hiszen nem azt adta-e a 
Megváltó utolsó parancsolatképen taní tványainak: »E1-
menvén, tanítványokká tegyetek minden népeket* ; nem 
azt mondá-e, hogy mielőtt az istenországa beteljesed-
nék, előbb prédikáltatnia kell az evangéliumnak az egész 
földön, hogy az minden pogányoknak bizonyságul legyen ? 
S ezekben nem a világ evangelizálását tűzte-e ki Jézus 
az ő vallása végcéljául? Ebből az óriási feladatból 
megoldották az apostolok és az első keresztyén egyház 
azt a részt, a mely nékik jutott. Ők evangélizálták az 
akkori világot. Megdöntötték a pogányságot, s új életet 
teremtettek a multak romjain. A Krisztus tudománya 
diadalmaskodott : de vájjon ezzel be volt-e végezve a világ 
evangélizálása ? Korántsem. A világ akkor még csak a 
római birodalom határáig terjedt; népek, országok, világ-
részek ismeretlenek maradtak még ő előttük, oly nagy 
számmal, oly kiterjedéssel, hogy azokkal szemben a római 
világbirodalom is csak egy kicsiny országocska volt való-
ban. Hát ezek nem tartoznak a világhoz, az azokon és 
azokban élő emberek nem mind Istennek gyermekei, a 
kik szintén üdvösségre teremttet tek? Kétségtelenül igen, s 
előttük is prédikáltatnia kell a Krisztus evangéliumának, 
minekelőtte az Istennek országa beteljesednék. S a még 
pogány emberiség mellett mennyi a közönyös, hitetlen, 
a pogány a megkeresztelt emberek között is! Hányan 
és hányan vannak közöttünk, a kik nem fogadták még 
be leikökbe a Krisztust s életökbe az ő megváltó, újjá-
szülő, megszentelő erői! ! Nem kell-e tehát ezeknek is 
hirdetni az örök életnek beszédét, hogy megtérjenek és 
é l jenek?! Nem hangzik-e tehát a Krisztusnak utolsó pa-
rancsola ta : »Elmenvén, tanítványokká tegyetek minden 
népeket* a mai igaz keresztyénekhez i s ? — Igen, hang-
zik, s azok az ifjak, a kik jelszavukká a világ evangéli-
zálását tették, ezt a parancsolatot értették meg s ezt 
akarják betölteni. Hogy a jelszóban ott van az is, hogy 
e nagy munkanak a ma élő generáció idejében kell meg-



történnie, az még nem vall sem vakmerőségre, sem bete-
ges rajongásra. Abban csak a minden generációra há-
ramló szent kötelesség van megjelölve. Jól tudják ők azt, 
a konferencián többször ki is jelentették, hogy épen nem 
ringatják magukat abban a hiú reményben, hogy a mai 
generáció idejében a világ evangélizálása meg fog való-
sulni ; de tudják, hogy e nagy munkából minden generá-
ciónak ki kell vennie a maga részét, ha a Krisztus által 
kitűzött célt el akarják érni. A jövő előhaladás alapját a 
jelenben kell megvetni. Evangélizálni kell a mai generá-
ciót, hogy az evangélizálhassa az utána következőt s 
mind kijebb terjeszthesse az istenországa határait , úgy a 
pogányok, mint a névleges keresztyének között. Ha min-
den egymásután következő generáció megoldja a reá váró 
szent feladatot, akkor végre leszen egy generáció, a mely 
meg fogja látni a munka befejezését; meg fogja érni, hogy 
a földön mindenütt hangzani fog a Krisztus evangéliuma 
s az emberiség egy szívvel s egyező ajakkal fogja vallani 
őt Isten egyszülött fiának, a világ megváltójának és az 
Istent édes menyei Atyjának! 

Felséges perspektívája a jövendő boldog időnek 
Óh boldogok, a kik annak beteljesedését meg fogják érni! 

íme, ezt jelenti a világ evangélizálása a mai gene-
rációban, — s ezt tudva, most már megérthetjük a studens 
missziói mozgalomnak kiváló jelentőségét, mind a po-
gányok megtérítése, mind az evangéliumi egyházak, mind 
az egyetemes evangéliumi keresztyénség és az istenországa 
szempontjából. 

Mint missziói mozgalom nemcsak hivő, hanem tudo-
mányosan képzett férfiakat és nőket ad a pogány misz-
sziónak, a kik az evangélium mellett elviszik a kulturát 
is s a belső mellett átalakítják a külsőt is. Még csak hét 
éves ugyan ez a mozgalom és máris 1686 fiatal ember 
és leány kötelezte el magát a misszióra (1320 férfi és 
366 leány) s ezek közül 447 férfi és 118 leány (összesen 
565) tényleg már működik, csaknem 50 missziói társa-
ság munkamezején a pogányság evangélizálásának ma-
gasztos szolgálatában. A missziói társaságok nagy öröm-
mel alkalmazzák a szövetség tagjait, mert tudjak, hogy 
azokat az evangélium lelke és az istenországának sze-
relme hatja át, s hogy bennök megbecsülhetetlen munká-
sokat nyernek. 

Mint evangélizáló mozgalom hithű, öntudatos, egy-
házszerető keresztyéneket ad az evangéliumi egyházak-
nak, a kik nem szégyenlik a Krisztus evangéliumát, de 
készek azt megvallani s készek azért áldozatokat is hozni 
bármikor. Boldog egyházak, a melyek ilyen tagokkal ren-
delkezhetnek ! Ilyen tagok mellett nincs közöny, nincs 
tespedés, nincs anyagi bajokkal küzdő és e miatt a leg-
szentebb feladatokat is elhanyagolni kénytelen gyülekezet! 
Vajha mi is ilyen tagokkal rendelkezhetnénk ! Vége volna 
minden egyházi bajainknak ! 

S a mikor hithű, öntudatos keresztyéneket ad az 
egyházaknak, ugyanakkor nagy szolgálatot tesz az evan-
géliumi keresztyénségnek is általában. A hivő és öntuda-
tos fiatal emberekből és leányokból hivő és öntudatos 

családapák és anyák is lesznek, kik leikökbe oltják 
gyermekeiknek is az ő leiköket eltöltő, boldogító érzel-
meket, s így nemzedékről nemzedékre bővül az istenor-
szága köre s halad előre a munka : a világ evangélizá-
lása kitűzött célja felé! Haladjon is, s a kegyelem Istene 
adjon neki mielőbb diadalmat! 

A missziói szövetség, hogy minden studens generá-
cióra elhatározó befolyást gyakorolhasson, hogy a maga 
elé tűzött nagy feladat minden részletét megbeszélhesse, 
hogy alkalmat adjon tagjainak a missziói területeken 
működőkkel való találkozásra, s azoktól tanulságok szer-
zésére és lelkesedés nyerésre, minden 5-dik évben nem-
zetközi konferenciákat tart. Első nemzetközi konferencia-
ját Liverpoolban tartotta meg 1896-ban ; folyó évijanuár 
2-tól 6-káig pedig a másodikat Londonban, a Brit ker. 
ifjúsági-egyesületek házában, az úgynevezett Exeter Hallban. 

A liverpooli konferencián mi magyar evangéliumi 
ifjak nem voltunk képviselve. A mi pesti ref. ifjúsági 
egyesületünk akkor csak épen, hogy szárnyát kezdte pró-
bálgatni ; studens osztályunk pedig még meg sem ala-
kult. De, hogy az Isten minket is megsegített, s azóta már 
mi is megerősödtünk hitben és lelkesedésben: e máso-
dik konferencián már ott voltunk mi is, hogy együttér-
zésünket kifejezzük s új erőket nyerjünk az Istennek ott 
élő és ható Lelkéből. 

Budapesti ref. ifjúsági egyesületünk studens osztálya 
engem tisztelt meg képviseletével, a mely megtisztelteté-
sért kötelességemnek tartom e helyen is leghálásabb kö-
szönetemet nyilvánítani, mert ezzel alkalmat adott nekem 
arra, hogy lelkemet újabb kincsekkel gazdagítsam ; Istenbe 
vetett hitemet, a Krisztus és az ő evangéliuma iránt való 
szeretetemet erősíthessem és keblem szent elhatározásai-
nak kiviteléhez ujabb lelkesedést, ú jabb erőket nyerjek. 

S nyerhettem is gazdagon, mert azon a konferencián 
Istennek Lelke vett körül bennünket; annak mennyei 
fénye gyújtott elménkben világot; annak szeretete hatotta 
át szíveinket, s annak hata lma támasztott lelkünkben 
szent elhatározásokat. 

A konferencia rendezését a »Brit kollégiumi keresz-
tyén szövetség* vállalta magára, s nem kiméivé sem 
fáradságot, sem költséget, igyekezett azt valóban nemzet-
közivé, a világ minden ifjúsági és studens-missziói egye-
sületei találkozó alkalmává tenni. Törekvését sikerrel is 
jutalmazta az Isten, mert még nem volt soha oly nagy 
összesereglése keresztyén ifjaknak, mint ezen a konferen-
cián. Képviselve volt azon a világ minden része, az evan-
géliumi keresztyénségnek minden árnyalata és csaknem 
minden missziói társasag. Hivatalos delegátusképen jelen 
volt 1349 ifjú, s azok között körülbelül kétszáz leány és 
ifjú nő. Anglia 691, Skócia 301, Írország 93, Wales 109, 
Franciaország 8, Németország 16, Olaszország 2, Hol-
landia 3, Svédország 12, Norvégia 21, Dánia 17, Svájc 
16, Oroszország 2, Spanyolország 3, Ázsia 6, Afrika 14, 
Amerika 25, Ausztrália 1, a kimutatásban meg nem ne-
vezett missziói területek 9, Magyarország pedig egy dele-
gátus által volt képviselve. Magyarország képviseletére nézve 



azonban meg kell jegyeznem, hogy nemcsak magam vol-
tam jelen magyar ezen az emlékezetes konferencián, a 
mennyiben a budapesti ref. theologiának két végzett nö-
vendéke és ifjúsági egyesületünk tagja : Molnár János és 
Sörös Béla urak is, a kik most épen a szabad egyház 
edinburghi theologiai akadémiáján folytatják tanulmányai-
kat, szintén eljöttek a konferenciára, s így Magyarország 
s a mi ifjúsági egyesületeink tulajdonképen három kép-
viselővel vettek azon részt. 

A konferencia január 2-án, d. u. 5 órakor vette 
kezdetét a nagy Exeter Hallban, a mely ez alkalomra 
bibliai felírásokkal és a világszövetségbe tartozó egye-
sületek neveit feltüntető pajzsokkal volt feldíszítve. Már 
jóval a megnyitás előtt tömve volt az óriási nagy terem, 
részint hivatalos delegátusokkal, részint önként csatlako-
zott szövetségi tagokkal és az érdeklődő nagyközönség-
gel. Ott volt az öt világrész; ott volt az evangéliumi 
keresztyén egyház. Élénk beszélgetés, ismerkedés folyt 
mindenfele. A föld ellentétes részeiről összekerült ifjak, 
— fehérek és feketék, magas egyháziak, reformátusok, 
evangélikusok, presbiteriánusok, baptisták, methódisták 
fogtak egymással kezet. Ledőltek a faji, nemzeti és egy-
házi elválasztó korlátok, s minden szív, minden lélek egye-
sült a fenséges cél tudatában, az evangéliumnak minde-
neket összeolvasztó szeretetében. Valóban lélekemelő volt 
a látvány, a mely szemem előtt kibontakozott. Előttem 
állott az egy akol és egy pásztor képe, a melyben nincs 
sem zsidó, sem görög, sem úr, sem szabados, csak Isten-
nek a krisztusi szeretetben egyesült gyermekei! 

A mikor elütötte a terem órája az ötöt, megzen-
dült a hatalmas orgona áhítatra keltő hangja ; elcsende-
sült a zaj, s minden lélek érezte, hogy magasztos pilla-
nat előtt áll. Megjelent az elnök: Duncan, az edinburghi 
egyetem hallgatója, s néhány lelkes szóval üdvözölvén a 
konferenciát, Istennek énekben es imádságában imádá-
sara hívta fel azt. Ott volt mindnyájunk kezében a már 
a bejövetelkor kapott s épen a konferencia használatára, 
a különböző egyházak leggyönyörűbb énekeiből össze-
állítom énekeskönyv, s felzendült ajkunkon, lelkünk tel-
jességéből a Te Deum laudamus, vive lelkünknek szent 
érzéseit hálaáldozatul a kegyelemnek Istenéhez, a ki meg-
váltót, üdvözítőt adott nekünk az ő szent Fiában, a Jézus 
Krisztusban. Éneklés után imára borultunk le, a melyen 
Duncan elnök vezérelte lelkünket az Örökkévaló trónja 
elé, hálaadással, töredelmes bűnbánattal, a Szent Lélek 
segítsegének buzgó kérésével. Ezek után a megnyitó be-
széd következett, a melyet Moule, a cambridgei egyetem 
theologiai tanára tartott. Hatalmas beszédében főként azt 
a nagy vigasztalást és bátorítást mutat ta fel, a mely 
Jézusnak eme szavaiban rejlik : »Valahol ketten vagy 
hárman összegyültök az én nevemben, ott vagyok én ti 
közöttetek*. Mi az Úr nevében, az ő országa terjesztése 
érdekeben gyülekeztünk össze — mondá. Nagy. pusz-
tán emberi erővel meg nem valósítható feladatot tűztünk 
magunk elé a világ evangelizációjában; de annak nagy-
ságatói, nehézségeitől ne rettenjünk meg. Velünk leend á 

Krisztus, s az ő hatalma mindenekre elégséges. Krisztus 
közösségének és segedelmének e keresztyéni tudata hassa 
át az értekezletet, s akkor tanácskozásai fel fogják támasz-
tani tagjai lelkében a munkás szeretetet és az istenor-
szága érdekében való munkálkodás szent elhatározásait. 
— S valóban úgy is éreztük, hogy ott volt közöttünk 
az Úr s kiöntötte reánk Lelkének áldó kegyelmét. 

A mindnyájunkra mély benyomást tett megnyitó 
ülést ének és ima rekesztette be, a mely után újra meg-
indult a szívélyes keresztyéni ismerkedés, a mit nagyon 
megkönnyített az a körülmény, hogy a tanácskozások 
nyelve kizárólag angol levén, az egyesületek igyekeztek 
angolul beszélő képviselőket küldeni, s így bármely nem-
zethez vagy néphez tartoztunk legyen is, az angol nyelv 
által megértettük egymást. 

Még ugyanazon este 1 / 28 órakor újra ülésre jöttünk 
össze, a melyen üdvözlő beszédeket mondottak: a londoni 
püspök és Mackennal, a szabad egyház zsinatának el-
nöke; Campbell, brightoni lelkész pedig azt mutatta fel, 
hogy a pogány vallások képtelenek az emberiség lelki 
szükségeit kielégíteni, s egyedül csak a Krisztus tudomá-
nyában van a világot megváltó és boldogító erő. Mind 
a londoni püspök, mind Mackennal, mint a hivatalalos 
egyházak képviselői üdvözölték a konferenciát, s beszé-
deikben kifejezték, hogy a hivatalos egyházak mennyire 
érzik, tudják, hogy az ifjúság evangélizáió mozgalmában 
mily végetlen erő, kincs és támogatás rejlik magokra az 
egyházakra nézve is. Nem nézik azt le, nem félnek tőle, 
nem utasítják el magoktól, sőt kebelökre ölelik, vele 
egyek akarnak lenni, mert munkája az egyháznak 
munkája, a Krisztus lelkének munkája, s csak az általa 
levetett alapokon valósítható meg a keresztyénség külső, 
látható egysége. E mozgalomban a különböző egyházak 
hiveit egy nagy princípium: a világ evangélizálása, mint 
munkatársakat egyesíti egy közös vezér alatt, egy munka-
mezőn, lerontva a felekezeti és nemzetiségi korlátokat s 
összeforrasztva a lelkeket a közös célban, a közös szere-
tetben — mondá a londoni püspök; — s ebben a misz-
sziói munkában az egyházak az »egybáz« — mondá 
Mackennal. 
(Folyt köv.) Hamar István. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 

»A német prot. theológia objektivitásáról és igaz-
ságáról« értekezik Nuelsen amerikai methodista iró a 
Hade-féle »Christliche Welt« 4-ik számában, s ugyancsak 
inegleckezteti a német prot. theol irókat a methodizmus 
felületes és könnyelmű megítélése miatt. Azzal kezdi, 
hogy a theol. kutatás összes ágaiban a források tanul-
mányozása az önálló Ítélkezés nélkülözhetetlen feltétele. 
Azt követeljük az apostoli, a középkori s a reformációi 
korszak megítélésénél; de már némely modern vallási és 
egyházi irányzatoknál mintha fölmentve éreznék magukat 
a német theológusok az alól. Különösei) az amerikai 



egyházi viszonyokról szóló ismertetései a német protestáns 
sajtónak és irodalomnak tele vannak a legnagyobb kép-
telenségekkel, s főleg a methodizmus valóságos mostoha 
gyermeke a német prot. theologiai irodalomnak. Szer-
zőnk szerint e téren ' tendenciózus a német protestáns 
theológia.« Kellemetlen sokakra nézve Németországban a 
methodizmus, s hajlandók (mint nálunk Magyarországon 
is) minden evangelizációi mozgalmat azonnal a rosz ér-
telmű methodizmus nevével illetni. Pedig a theológia 
objektív tudományos jellege szükségessé tenné a metho-
dizmus lehető objektív és forrásszerü megítélését is. Leg-
alább is annyi komolyabb studiumra tar thatna igényt a 
methodizmus, mint az őskeresztyén vagy középkori egy-
háznak bármely szektája. Végül a »szekta* elnevezése 
ellen is kifogást emel Nuelsen és kimutatja, hogy az 
Amerikában az »egyház« vagy a »denomináció« elneve-
zéssel azonos, s csakis mellékize miatt kerülik. Egyúttal 
kijelenti, hogy cikkével nem akart propagandát csinálni 
a methodizmusnak, hanem csakis rá akart mutatni a 
német prot. theol. irodalom felületességére. S hogy az író 
nem hiába fáradozott, igazolja az a körülmény, hogy 
Rade,a »Christl. Welt« szerkesztője máris kilátásba helyezte 
az amerikai egyházi életnek egy amerikai szakiró tollából 
való ismertetését. A legújabb egyháztörténetnek eme ke-
vésbé ismert darabját is figyelemmel fogjuk kisérni. 

A jubileumi vagy szent évvel (mely nálunk a római 
katholicismusnak 900 éves jubileumával esik össze), s az 
azzal összekötött ünnepélyességekkel, devóciókkal és római 
zarándoklásokkal van most elfoglalva a pápás sajtó. A 
»Christliche Welt* 5. száma igen érdekes és tanulságos 
egyháztörténeti áttekintést nyújt a jubileumi évről. Kelet-
kezését és tovább kifejlődését a következőkben ismerteti: 
A jubileumi évben Rómába zarándolók ú. n. teljes jubi-
leumi búcsúban részesülnek. Mai érvényében minden 
25-ik évben ismétlődik, s a római zarándokolás alól 
csakis a betegek, aggastyánok, szerzetesek és apácák 
vannak kivéve. Rendkívüli jubileumi évek csak rendkívüli 
alkalmakkor tarthatók. Egyik legnagyobb jubileumi év 
volt az 1300-iki; de már reákövetkezőleg a századvég 
helyett minden 50-ik, később minden 25-ik. sőt 20-ik év-
ben rendelték el azt a pápák. A jubileumi év igen becses 
jövedelmező forrása a kúriának, a miért is igen külön-
bözően intézkedtek a pápák a jubileumi évek megtartása 
tekintetében. A szent kapu megnyitásával járó szertartá-
sok a hirhedt VI. Sándor pápára vezethetők vissza, ki a 
jubileumi bűnbocsánat kiterjesztése tekintetében is intéz-
kedett. A mai pápa már a XII. Leó idejében 1825-ben 
tartott jubileumon is részt vett. Pius pápa hosszas ural-
kodása alatt két izben is akadályozva volt a válságos 
politikai viszonyok miatt a jubileumi ünnepélyek meg-
tar tásában. A jelenlegi pápa egészségére való tekintettel 
az ünnepélyek Rómaban nem az esti. hanem a déli órák-
ban folynak le. Közel négy millió zarándokra számítanak 
Rómában, miáltal bizonyára bőven lesz kárpótolva a sze-
rényebb Péter fillér! 

Egy amerikai prot. szt. Kristóf rendről értesít a 
>Chronik der Christl. Welt« legújabb száma. Mult év 
november havában szervezkedett New-Yorkban. A prot. 
egyházak tagjait (s e tekintetben nem köti magát a fele-
kezetiséghez) hivatalnokokká és segédekké akar ja nevelni 
a fogházakban s más helyeken s főleg, az iszákosság meg-
törésére fekteti a fősúlyt. Belmissziói-szocialis feladatait 
tekintve tehát követi a hamburgi »Rauhe Haus« intéz-
ményeit és intézkedéseit. Mindkét nemből sorozza tagjait 
és pedig tekintet nélkül a fajra vagy nemzetiségre. A 
Krisztus szolgálatára kötelezik magukat. Rövid hitvallá-
sukban megfogadják az engedelmességet s az odaadó 

szolgálatot. Egészség, jó népiskolai nevelés és öt egyén 
ajánlása az egyik szükségs feltétel. A noviciátus hat hó-
napig tart, a melynek letelte után bárki is e lhagyhat ja a 
rendet. Szülei beleegyezés nem szükséges. Ha hat hóna-
pon túl henmarad, tovább intézkedik vele a »direktor 
testvér*. Három évi szolgálat után »szabad testvér* lesz 
s a rend »ajánló levelében« részesül, azaz obsitot kap. 
De ha elhagyja is a rendet, az továbbra is ellátja őt 
étellel, ruhával, lakással, könyvekkel, orvosi ápolással és 
havi 20 márka zsebpénzzel. A rend teljesen önkéntes 
adományokból tart ja fenn magát. Jelen igazgatójának neve 
Round New-Yorkban. Mint látjuk, az amerikai szt. Kristóf-
rend kevésbé rendnek, mint inkább az Ur különös hi-
vatásszerű szolgálatában állók szövetkezésének mondható. 

Az amerikai keresztyén diákszövetség immár 20 éve 
áll fen. Ma tagjainak száma meghaladja az összes hason-
célú keresztyen egyleteket. Északamerikának több mint 
600 felsőbb tanintézeteiben vannak fiókjai, a melyeknek 
tagjai meghaladják a 35 ezeret. A liatal embereknek az 
egyház szolgálataira való nevelése a fődolog. Legújabban 
a katonai akadémiák ifjúsága körében is vannak tagjai. 
A tagok legnagyobb számát a tanítói szemináriumok 
adják, de azért 50 orvosi főiskolán is vannak buzgó és 
áldozatkész hívei. Az egyháztól való elidegenedéssel szem-
ben, főleg a műveltebbek körében hatalmas segítőtársa 
akadt e diákszövetségben az egyházaknak, mert a tapasz-
talat azt mutatja, hogy e szövetség tagjai mindvégig 
hívek maradtak az egyházhoz. 1895. óta az amerikai 
diákszövetség a keresztyén diákok nemzetközi szövet-
ségének is tagja. Örvendünk az evang. keresztyén eszmék 
hódításának a diákság körében. Követhetnők a pestiek 
módjára mi is e példát. 

Assisi Ferenc alakja és története máig is a közép-
kori egyháztörténeti kutatás legcsodásabb alakja. Hozzá 
méltó klasszikus rajzát adta régebben Hasz, a jénai nagy 
prot. egyháztörténetíró, ujabban pedig a francia Sabatier, 
a német Krauss (ki »Spectator* neve alatt irott »egy-
házpolitikai leveleiben* benne látja »a vallási róm. katho-
licizmus ideálját a mai politikai róm. katholicizmussal 
szemben*), s a magyar Bcrzeviczy Albert. Művéből ide 
iktatjuk Ássisi Ferencről adott következő remek jellem-
rajzát* . . . Ma egyszerűen hihetetlennek látszanék ez a 
történet, lehetetlennek az az alak, még ha lefejtjük is róla 
mindazt a csodaszerű elemet, a mivel kortársainak és 
követőinek rajongása körülövezte. Egy vagyonos polgár-
nak meglehetősen léha életmódhoz szokott fiát egyszerre 
vallásos ihlet és hitterjesztői hivatás tudata szállja meg; 
eldobja magától minden földi javát, dacol atyja és csa-
ládja haragjával, szakít ifjúsága minden örömeivel és re-
ményeivel ; a koldusszegénység és a minden földi gyö-
nyörről való lemondás apostolává lesz, és ellenállhatatlan 
ékesszólásának varázsától elragadtatva seregestől lépnek 
nyomába azok, a kik úgy, mint ő, örömüket csak az 
imában, büszkeségüket csak a szegénységben, reménysé-
göket csak a túlvilági üdvben keresik és találják. Ehhez 
az apostoli szerephez hű marad élte végpercéig, noha 
egy szavára, keze egy intésére városok, országok népe 
mozdul meg és hódol neki. Ünnepelt hitszónokokat a mi 
korunk is ismer s gyakran csodálatával ju ta lmaz; de pró-
bálnák meg csak ezek egy szent beszéd áhítatos meghall-
gatásán kivül egyéb követelményekkel is lépni föl híveikkel 
szemben ; próbálnák meg őket ar ra szólítani föl, hogy az 
anyagi jólétet önként cseréljék föl a nélkülözéssel: vájjon há-
nyan követnék őket ezen az úton ? Igaz, hogy ma e tekintet-
ben a valódi példaadás is hiányzik. Míg Szent Ferenc és 
társai nemcsak hirdették a földiekről való lemondás elvét, 
lianem önmagukra kérlelhetetlen szigorral alkalmazták is 



és ha föltételezhetjük is nálok egy nemét a szintén em-
beri s tehát gyarló becsvágynak s talán hiúságnak, mely 
küldetésük sikere mellett hírnévre, a halál utáni dicső-
ségre vonatkozott, nem bizonyítéka-e ez is vallási meg-
győződesök erejének és őszinteségének, mely a muló élet 
örömeinek föláldozását követelte a halál utáni örökké 
tartó jutalom fe jében? Akármint Ítéljünk ma tanaikról, 
kárhoztassuk bár az asketizmus őrjöngéseií, a szemlélődő 
szerzetesi életnek a társadalmi munka szempontjából való 
meddőségét s még inkább á kolduló szerzetrendek műkö-
désébe egyidőben beférkőzött durva visszaéléseket: az az 
egy tagadhatatlan, hogy magok a nagy szerzetalapítók 
életökkel pecsételték meg tanaikai ; és ha nem is tekint-
jük a középkori monachismusnak azokat a nagy érdemeit, 
a melyeket az emberszeretet erényeinek gyakorlása és a 
kultura emlékeink egy sivár korszakon való átörökítésé-
vel szerzett, vajon tagadásba vonha' juk-e, hogy szigorú 
életelvének követése sokaknak oly megnyugvást és bol-
dogságot szerzett, a minőt a lázas munka és élvhajhászat 
korában minél kevesebben tudnak igazán megtalálni ? 
Tisztán érzelmi szempontból tekintve, van kétségtelenül 
valami utolérhetetlen magasztosság az őszinte lemondás 
igénytelenségében, a mely fölötte áll a világ minden 
dölyfös hatalmának és hivalkodó dicsőségének.* 

Az ókatholikus reformmozgalom Németországon és 
Svájcon kivül is egyre hódít. Mult év december 17-én 
avattak fel Rómában egy »reformált katholikus« kápol-
nát, melynek ünnepélyén sokan megjelentek a német 
evangélikusok s a methódisták közül is ; sőt a Rómában 
fennálló keresztyén ifjúsági egylet is képviselve volt. Az 
olasz ókatholikusok megválasztott, de ;nég fel nem ava-
tott püspöke, Gampello gróf, Szt. Péter templomának 
egykori kanonikusa avatta föl az új gyülekezet zászlaját, 
a melyen az arany kereszt mellett az olasz szinek is 
díszlenek. Kifejezésre jut tat ja az az ókatholicizmusnak 
az olasz hazafisággal való összeegyeztetését, mig a pápá-
sok a kvirinállal szemben az egyházi állam romjain 
keseregnek minduntalan. — De terjed az ókath. reform-
mozgalom É^zakamerikában is a lengyelek között, a 
kiknek Kozlowsky nevű püspökét még csak egy évvel 
ezelőtt avatta föl llerzog svájci püspök Rernben. Több 
római kath. gyülekezet Pensylvániában is áttért az ókatho-
licizmusra és Hodurát választották püspöküknek. A chi-
eágói egyházhoz akarnak csatlakozni és Kozlowszkytól 
kérik főpapjuk számára a püspöki fölavatást. Az egyházi 
törvénykezés s a lelkészképzés tekintetében még javában 
folynak közöttük a tárgyalások. 

A tömjénfüst kérdése megint csak előkerült az 
anglikán egyházban. Ez ügyben két érsek is nyilatkozott. 
Különösen a ritualisták szorgalmazzák a tömjén haszná-
latát, a főpapok tilalma ellenére is. Több mint 30 [lelkész 
megtagadta az engedelmességet a tiltó rendeletekkel szem-
ben. A yorki érsek igen tapintatosan járt el a kényes 
ügyben. A múlt évi ádvent idején kibocsátott pásztori 
levélből kiemeljük a következőket: »Az egyházakba leg-
újabban behatolt újítások a püspök legkomolyabb figyel-
mének a tárgyai. Bár a régi szokások újításai egyesek 
tetszésével találkoztak, mégis nyugtalanítólag hatottak a 
lelkészek és laikusok legnagyobb részére. A püspökök 
mindent megtettek a nehézségek elharitására s a hívők 
megnyugtatására. A két érsek tilalmának minden pap 
engedelmeskedni tartozik*. Majd kijelenti a pásztori levél, 
hogy az engedetlenek ellen ugyan »nem lép az eg\házi 
bíróság terére, sőt inkább II. Thess. 3.-hoz tart ja magát, 
de azért viselkedésökkel teljesen izolálják magukat lel-
késztársaiktól és püspökeiktől*. Arra is kitér a pásztori 
level, hogy »a vitás kérdés tulajdonképen nem a tömjén-

füst s a prccesszói gyertyák használata, hanem a körül 
forog, hogy föl vannak-e jogosítva az egyes lelkészek ön-
hatalmúlag újításokkal élni az istentisztelet körében, s 
megengedhető-e az engedelmesség megtagadása az egy-
házi tekintély hordozóival szemben ? . . . A lelkészek 
és laikusok némely köreiben nyilván való az a tenden-
cia, hogy az istentisztelet s főleg az úrvacsora külsőies 
felfogásával és berendezéseivel a középkori egyházias 
gyakorlat fölelevenítésére törekszenek*. — S tényleg: 
vissza a középkorba! — így hangzik a jelszó a rituális-
ták s a magas egyháziak némely köreiben, a min alig 
is csudálkozhatunk a hierarchiai angol egyház kebelében. 
Az anglikán egyházat a pápás ceremonializmus veszélye 
fenyegeti. De azért áttérések nem történtek ; sót terjed az 
evangélizáció mozgalma Angliában, a hol, lőleg Glasgow-
ban Mac Neil evangélista vallásos összejöveteleit az 
iparosok közül több ezeren is látogatják. Kíváncsiak 
vagyunk azonban a további fejleményekre. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

N E K R O L O G . 

K o v á c s A n t a l . 
1824—1900. 

Meghajtva fejünket, szomorúan állottuk körül rava-
talát. Még a nap is bágyadtan vetette sugarait arra a 
koporsóra, a melyben Kovács Antal terehegyi lelkész, a 
felső-baranyai egyházmegye volt esperese, a dunamelléki 
egyházkerület tanácsbirája, a hü térj, a gondos családatya, 
a nemesszívü emberbarát, a közügyeknek sokáig harcosa 
aludta síri csendes álmát. 

Sok kincset adott neki Isten az égi javakból. Adott 
ajkaira ékesszólást, adott keblébe egyházához való 
törhetlen ragaszkodást és különösen adott neki jósá-
gos szivet! És első sorban ez tette őt társai között 
egy fejjel magasabbá, de kedvesebbé is az emberek 
szeme előtt. 

A ki balotta őt imádkozni, látta még aggott korá-
ban is érdeklődni a közügyek iránt — és hogy mint 
gyúlt ki arca 48-as honvéd élete emlékeinél ; érezte 
szívjóságát; tudott sokoldalú áldásos tevékenységeről: az 
bizonyságot tehet róla, hogy élete közhasznú volt és halá-
lát méltán fájlalhatjuk. 

Most már néhai Kovács Antal Marócsán 1824. okt. 
24-én született. Atyja András preoráns tanító és anyja 
Tóth Ilona valának. Tanult Kun-Szentmiklóson és Kecs-
kemeten. 1845-ben Karancsra ment akadémikus rektor-
nak. 1848-ban mint honvédtiszt szolgálta hazáját . 1849. 
szept. 29-én még mint papnövendékei boldogult Polgár 
Mihály püspökünk, a forradalmi események miatt árván 
maradt Alsó-Némedibe rendelte kisegítőnek. 1850. január 
19-én Dunavecse, majd később Nagy-Harsány, (Jordisa, 
Szent-Erzsébet, Karancs ismerték meg benne az ékesen 
szóló segédlelkészt. 1854 ben Botykaban lett rendes lel-
kész, honnan, hat évi szolgálat után 1860-ban Kórósra, 
1861 ben pedig Terehegyre ment lelkésznek, s ez utóbbi 
helyen szolgált mind egészen f. évi február hó 7 én be-
következett haláláig. Egyházmegyéje már korán kitüntette 
s aljegyzőjévé, majd 1868-ban tanácsbirájává választolta. 
1874-ben az egyházkerület bizalma tanácsbirósággal tisz-
telte meg; 1877-ben egyházmegyéje esperesi székebe ül-
tette, s 1881-ben mint zsinati tagot Debrecenbe küldötte 
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Munkássága a vármegyei életre is kiterjedt. Három 
ízben volt a siklósi választókerületben választási e lnök; 
megyebizottsági tag sok éveken á t ; az állandó népneve-
lési egyesület alelnöke; az állandó választmány tagja, és 
a fontosabb vármegyei értekezletekben nem hiányzott és 
nem egy izben képviselte ott hatással egyháza érdekeit, 
kitüntetvén magát egyebekben is éles ítélő tehetségével. 

Tizenhat évig volt egyházmegyénk esperese. Hogy 
munkája maiadandó nyomokat hagyott hátra, igazolta 
azt a 19 lelkésztárs, kik együtt érezték a veszteség nagy-
ságát, s megjelentek, hogy a szeretet s a részvét adóját 
koporsójánál leróják. Harcolt mindenkor, de szeretettel; 
ritkán vette igénybe a törvény betűjét és ha igen, azt 
a szeretet melegébe burkoltan tette, a legnagyobb kí-
mélettel. 

Ötven évig volt lelkész. Utóbbi éveiben életfájanak 
ágai korhadoztak. Az új idők szokatlanok lettek előtte. 
Nem tudott megbarátkozni a rohamosan történt újítások-
kal, s egyben nem is csalódott. Az a gyülekezet, a me-
lyik egykor dicsekedve szólott róla, az új rendtől meg-
szelesedve, fájdalom, öregsége napjait megkeserítette, és ő 
nem volt már ahhoz elég erős, hogy mint Aron kezében 
a száraz fa, keze vezetése mellett nyerjen minden új 
életet. 

Harmincnyolc évig volt házas, kincset birván nőül, 
most már bánatos özvegyében Zathureczky Zsófiában, ki 
vele osztozott a jó és balsorsban egyaránt. Szeretett 
leánya férjhezmenetele után hamar elhalván, özvegyén 
kivül fia Antal, honvéd főhadnagy és neje és a kiket 
annyira szeretett : unokái s azoknak atyja Veigl József 
siratják. 

Hetvenhat évig élt, s milyen is volt ez az é le t ! . . . 
Kezdődött nélkülözésekkel; az idő haladásával hozott sok 
kitüntetést, de vele sok tövisét is. Hosszú, munkás élete 
alatt közel s távolban mily sok szivet megnyert. Háza 
nyitva állt mindenki előtt, és a kik e sorokat olvassák, 
nem egy lesz azok között, kik baráti szivből fakadt köny-
nyel áldoznak emlékének. 

Temetésén a gyászszertartást végezték : a koporsó 
felett imát mondott s érdemeit méltatta Iványos Soma 
n.-harsányi lelkész ; a templomban Lukácsy Imre viszlói 
lelkész tartott, az elhunytat munkásságában méltató be-
szédet, mely a gyászo.ó gyülekezet figyelmét igazán ki-
érdemelte; majd a sirnál a távolból megjelent Fábián 
Mihály ireghi lelkész, munkásságának egyik volt osztá-
lyosa szólt szivből, míg Szűcs Sándor harkányi lelkész 
érzékeny búcsúbeszédben mondott Isten hozzádot az el-
hunvtnak. 

És mindnyájan, kik elkísértük az utolsó útig. fog-
lalkozva a régi szép napok emlékeivel, borongó szívvel 
mondjuk: Isten veled . . . s ha ajakad nem beszédes 
többé, emléked legyen áldott mindenha közöttünk! 

Iványos Soma, 
nagyharsányi lelkész. 

I R O D A L O M . 

** Két a s szony . Regény. Irta Baranczevics Sz. 
Kázmér, oroszból fordította Szabó Endre, ki a Franklin-
Társulat révén már több orosz írót mutatott be a ma-
gyar irodalomnak. A Két asszony története egy rendkívül 
érdekes mese körül forog, melynek szálait az iró igen 
ügyesen fonja egy kis hivatalnok élete körül. Az orosz 
kis hivatalnokok élete nagyon hasonlít a mieinkhez, mely 

körülmény a magyar olvasók előtt kétszeres érdeket köl-
csönöz a jeles műnek. A cselekvény folyamán megkapó 
a jellemző erő és az élethűség is. mely a jelesebb orosz 
íróknak előnyös sajátsága. A mű értékét mutat ja az is, 
hogy az orosz tud. Akadémia a Puskin-féle nagy díjjal 
tüntette ki. A fordítást Szabó Endre erőteljes és folyé-
kony magyarsággal gondosan végezte. A két kötetes 
regény ára 4 korona. Megrendelhető Budapesten a kiadó 
Franklin-Társulatnál. (F.) 

** Egyházlátogatás (canonica visitatio) cimü és 
a f. borsodi egyházmegyei értekezlet által pályadíjjal jutal-
mazott munkájára hirdet előfizetést Szuhay Benedek 
kápolnai ref. lelkész, ki egyéb dolgozatain kivül »A prot. 
lelkész feladata napjainkban* cimű müvével megérdemelt 
elismerést nyert. Munkája, 18—20 ívnyi terjedelemben f. 
é. áprilisban vagy májasban látna napvilágot, ha az elő-
fizetések biztosítanák megjelenhetését. A munka felöleli 
mind az öt magyarországi ev. ref. egyházkerület egy-
házlátogatási eljárását és használatban levő kanonikus 
kérdéseit betű sorrendben. Közli a tiszáninneni egyház-
kerületnek nyomtatásban még sehol meg nem jelent 
> Egyházlátogatásban követendő Rendtartását*. Közli 8 egy-
házmegyéjének eljárását, kanonikus kérdéseit. Aztán hoz 
15 hiteles vizitácionális jegyzőkönyvet, nemcsak e szá-
zad elejéről, de 1700., 1600., sőt még 1598-ból is, hogy 
a történeti folytonosság szemmel látható legyen. Ez ok-
mányok között lesz Bocskay István és Rákóczy Ferenc-
nek eredeti levele, a melyet 1606, illetőleg 1705-ben 
küldtek a Fejedelmek Szendrő város kapitányához és 
bírójához a ref. pap és tanító jövedelmének örök időkre 
való biztosítása érdekében. A munka egyes fejezetei a 
következők lesznek : Bevezetés. I. Az egyházlátogatás az 
apostoli korban. II. Az egvhazlátogatás a reformáció 
3 első századában hazánkban. III. Az egvházlátogatas 
tovább fejlődése a XIX. században, s külön-külön a 
dunamelléki, dunántúli, erdélyi és tiszántúli egyházkerület-
ben. IV. A tiszáninneni egyházkerületnek > Rendtartása* 
s 8 egyházmegyéjének eljárása és kanonikus kérdései, 
betű sorrend szerint. V. Az egyházlátogatás j og -é s hatás-
köre. VI. Fölmenthető-e a Canonica visitatio az iskola-
látogatás kötelessége a lól? VII. Fölmenthető-e a Canonica 
visitatio a gondnoki számadás felülvizsgálása alól ? VIII. Az 
egyházlátogatás gyakorlati jelentősége. IX. Az egyház-
látogatás fölteendő kérdő pontjai. (Tervezet.) X. Vizitácio-
nális jegyzőkönyvek az elmúlt századokból. Zárszó. — 
A mű előfizetési ára, portómentesen 3 korona lesz. A 
szerző most egyelőre még csak előjegyzést kér, az elő-
fizetési összegeket pedig majd csak akkor kéri, ha az 
előjegyzések reményt nyújtanak a munka kiadhatására. 
Az előjegyzések április l - ig szerzőhöz Kápolnára (u. n. 
Sajó Szentpéter, Rorsod m.) küldendők. A nagy tanul-
mánynyai irt s rendkívül becses tartalmú művet a leg-
melegebben ajánljuk lelkésztársaink és az egyházigazga-
tásban vésztvevő világiaink figyelmébe és pártolásába. 



E G Y H Á Z . 

A budai ev. ref. egyházrész 1899. évi évkönyvét 
v e t t ü k , a melyből mint nevezetesebb mozzanatokat ki-
emeljük a következőket. A mult évben a régi fazekas-téri 
egyházi épület helyén felépült az új. három emeletes 
bérház, a mely azonkívül, hogy helyet nyert benne a 
lelkészi hivatal, továbbá a lelkész, egvházfi és harangozó 
lakása, a kölcsöntörlesztések és a javítási kiadások levo-
nása után is évi 1500 frt tiszta jövedelmet hajt. Az új 
templomba elkészíttette a gyülekezet 6600 írton az orgo-
nát is, s így most már ezzel is emelheti a templomi 
éneklést. Belefogott már az egvház védelme alatt álló 
Nagypénteki társaság is, kamara erdei telkén, az elzüllött 
gyermekek menhelyének felépítésébe. Már tető alatt áll 
s a folyó év őszén meg is nyílik, hogy megkezdje áldásos 
működését A Ref. Nőegylet tavaly is folytatta keresz-
tyéni munkáját s a szegény iskolás gyermekeket téli ruhák-
kal, könyvekkel látta el, a munkára képtelen öregek, be-
tegek és szegények sorsát pedig pénzbeli adományokkal 
enyhítette. — A vasárnapi istentiszteletek és a hétköz-
napi könyörgéseken kivül a gyülekezet felnőtt és növen-
dék tagjainak lelki gondozását a lelkészi látogatások, a 
vasárnapi iskolák és a csütörtökön este tartott bibliai 
esték által igyekezett a gyülekezet előmozdítani. Gondos-
kodott a Sváb-hegyen lakó hívek lelki szükségeinek ki-
elégítéséről is, s advent első vasárnapja óta minden vasár-
nap istentiszteletei tart az egyik vallástanár a községi 
iskola termében. Népmozgalmi adatai a következők vol-
tak : született 101 fiú, 81 leány, — összesen 182 gyer-
mek ; házasságra lépett 50 p á r ; meghalt 70 férfi és 44 
nő, összesen 114; kitért 4 ; áttért 5 ; megkeresztelte-
tett 3 izraelita férfi; konfirmáltatok 37 fiú, 30 leány, 

- összesen 67 gyermek. — Adófizető egyháztagjai száma 
771, a kiktől befolyt: egyházi adó 3852 kor. 40 fill.; 
országos közalap 788 kor. 80 fill.; templomalapra 653 kor. 
44 fillér. 

A budai ref. e g y h á z r é s z f hó 18-án tartotta 
meg Szász Károly püspök, első lelkész és Szilassy Aladár 
algondnok elnöklete alatt egyházközségi közgyűlését, a 
melynek főtárgya a helyi bizottság kisorsolt tagjai helyébe 
u j tagok választása volt. A beadott szavazatok alapján 
a kisorsolt régiek közül újra megválasztattak rendes tagokká 
Fodor István, dr. hamary Béla és Tdegdy Károly; — 
uj rendes tagokká Kovács Gyula és dr. Némethy Károly. 
Póttagokka megválasztat tak: dr. Biher Gyula. Farkas 
Sándor , dr. Harmatzy Dezső. Jurányi Henrik és dr. Sze-
gedy Maszák Aladár. 

Régi m a g y a r é n e k e k . Mult számunkban már 
említettük, hogy az egyetemes énekügyi bizottság már-
cius 6-án tartandó ülése alkalmából Kálmán Farkas gyo-
mai ref. lelkész, régi magyar énekeink egyik legalaposabb 
ismerője előadást tart a templomi éneklésről. Mint halljuk, 
ez előadáson egy néhány régi kálvinista éneket is be fog 
mutatni Kálmán Farkas és pedig kettőt a mostani, hár-

mat a régi énekesből; továbbá barom Elvira-zsoltárt, 
egyet közülök Sztárai Mihály, kettőt pedig az előadó 
által szerzett dallamra. 

Az »Erdélyi püspök* cím, a melyet Majláth 
Gusztáv róm. kath. püspök a kultuszminiszter jóváha-
gyásával teljesen magának foglalt ie, mind nagyobb 
ellenmondasra talál az erdelyi protestáns körökben. A 
szászok már korábban tiltakoztak e cini kizárólagos pápás 
használata ellen, újabban pedig a reformátusok is sorom-
póba léptek ellene. Az igazgató-tanács, báró Banffy Dezső 
elnöklete alatt legközelebb egy memorandumba foglalta 
tiltakozását, s ezt fel fogják terjeszteni a kormányhoz és 
esetleg a képviselőházhoz is. A memorandum sérelmes-
nek mondja az erdélyi püspöki cimnek a római kath. 
püspök által történt lefoglalását, mert Erdélyben nemcsak 
r. kath., hanem református és evangélikus püspök is van; 
továbbá történeti alapokon igyekszik kimutatni, hogy e 
cim kizárólagos használata a római kath egyház püspö-
két jogszerint sem illeti meg. A memorandumra, melyet 
Pokoly József theol. tanár szerkesztett, még visszatérünk. 

Vallásos estélyek Marosvásárhelytt Az egyházi 
élet élénkítésének e hatalmas eszközét igen szép sikerrel 
vette alkalmazásba a marosvásárhelyi ref. egyház, buzgó 
lelkésze vezetése alatt. A folyó év első péntekjétől kezdve 
minden pénteken tartanak érdekes programmal estélye-
ket és a hívek mindig zsúfolásig megtöltik a helyiséget. 
Az estélyek tartásában segítségére vannak a rendezőség-
nek a kolozsvári ref. theol. fakultás tanárai is, a kik közül 
már többen tartottak az összejöveteleken felolvasásokat 
és előadásokat. A gyülekezet buzgó ielkésze most azon 
fáradozik, hogy ifjúsági, konfirmándus és nőegyesületet 
szervezzen, s e végből már el is kérte a budapesti ref. 
ifjúsági egyesület és a Lorántffy-egyesület alapszabályait. 
Isten áldása legyen fáradozásán. 

I S K O L A . 

A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület 
f. é. április hó 18. és 19. napjain Mezőtúron fogja meg-
tartani idei közgyűlését. A gyűlés első napján délután a 
választmány a vallástanárok külön szakértekezletét tervezi. 
Erre valóban igen nagy szükség van, mert mai vallás-
tanítási rendszerünk gyökeres átalakítást követel ; az át-
alakítás alapelveit pedig ilyen szakértekezletek állapíthat-
ják meg leghelyesebben. A gyűlésre, de különösen a val-
lástanári szakértekezletre felhívjuk a vallástanárok figyelmét. 

A budapesti ref. vallástanárok értekezlete. A 
budapesti ref. egyház vallástanárainak f. hó 15-én volt 
első értekezlete, a mikor az egyháztanács által elfogadott 
szabályzat alapján testületté alakult, s elnökké Fábián 
Jánost, jegyzővé Kóréh Endrét, az egyházi bizottságba kép-
viselőül Kovács Emilt választatta meg. A választás után 
élénk eszmecsere indult meg a szabályzat egyes pontjai 
fölött, melyek a vallástanárok munkakörét és a munka 
irányát is magukban foglalják. Az iskoláknak körökbe 
osztására bizottság alakíttatott, hogy e bizottság meg a 



f. iskolai évben megállapítván a köröket, melyekben egyik 
s másik vallástanár működni fog, a jövő iskolai évben 
mindenki zavartalanul kezdhesse meg és folytathassa az 
általa elfoglalandó körben munkáját . A körök beosztását 
illetőleg irányelvül kimondatott, hogy a vallástanárok 
óraszámának megfelelőleg ugyanazon városrész iskolái 
csoportosíttassanak, hogy a sok időveszteséggel járó ide-
oda való futkosástól megkíméltessenek. E bizottság tag-
jai : Keresztesi Samu, Kovács Lajos és Kádár Lajos. A 
szabályzat 8. pontjának keresztülvitelére, mely szerint »a 
testület javaslatot terjeszt az egyházi-bizottság elé a tan-
és vezér-könyvek megválasztására, a tantervre és a tan-
menetre vonatkozólag, szintén bizottság alakíttatottt a 
mely bizottság még ez iskolai évben javaslatot terjeszt a 
tantestület elé, hogy a tankönyvek megállapítása és a 
tananyag beosztása ál'al megszüntesse azt a rendszerte-
lenséget, mely ma a vallástanítás sikerét erősen hátrál-
tatja. E bizottság tagjai : Péntek Ferenc, Ralthazár Dezső, 
Keresztesi Samu és Kovács Lajos. A testület elhatározta, 
hogy minden hő első csütörtökén tar t ja meg értekezletét. 
Örömmel üdvözöljük az egyháztanács ezen intézkedését, 
a melylyel a vallástanítás ügyét és intézését az azzal 
foglalkozó s arra illetékes testület kezébe teszi le; de sokat 
várunk magától a testülettől is, amelynek hivatása, hogy 
az egyháznak buzgó tagokat neveljen. 

A s á r o s p a t a k i f ő i sko la köréből . A nagy múltú 
tanintézet kormányzó testületének, az igazgató tanácsnak 
üléseiről, melyek rendszerint hű visszatükröztetői szoktak 
lenni a főiskola beléletének, prot. sajtónk csak ritka 
esetben vesz tudomást. Álljanak itt azért a nevezett igaz-
gatótanács febr. 5—8. tartott téli ülésének lefolyásáról 
az alábbi, a közérdekre inkább számot tartó adatok. 
Intézkedés tétetett egy nemsokára megüresedő theol. tanári 
tanszék betöltésére. Egyházi irodaimunk egyik legjelenté-
kenyebb oszlopa, a nagynevű egyháztörténész: Warga 
Lujos egészségi állapota annyira megrendült, hogy okvet-
lenül nyugdíjazásáról kell gondoskodni. Aláhanyatlotl a 
munkabíró kéz, mely oly számottevő munkát adott tudo-
mányos irodalmunknak, — mielőtt e müvet teljesen be-
fejezhette volna. Az ügyeink iránt érdeklődők bizonyára 
mély megilletődéssel értesülnek az igazgató-tanács intéz-
kedéséről. A főiskolai vallás-oktatásra nézve előnyös 
reform gyanánt emelhetjük ki a gimn. vallástanári állás-
nak tervbe vett szervezését, mely már jó ideje egyike 
volt a főiskola függő kérdéseinek. Az akadémiai tanárok 
fizetésének a zsinati törvények szerinti rendezését a 
főiskola anyagi viszonyai még ez idő szerint sem enged-
hetik meg, bár a kérés jogszerű voltát az igazgató-tanács 
teljesen elismeri. — A főiskola gazdasági választmánya 
megbízatott azzal, hogy a konviktus és internátus 
részére célszerű tervet készíttesen ; maga a modern igények-
nek és egészségügyi követelményeknek megfelelő épület 
az arra kiválasztott területen majd a Mudrány-alap teljes 
megnyílásakor fog felépíttetni. — Dr. Fínhey Ferenc, a 
főiskolának máris országos névvel biró jogtanára, a ki 
jogirodalmunkat már több, elismerést aratott, kiváló bün-

tetőjogi könyvvel gyarapítot ta: kérelmére engedélyt nyert 
az igazgató-tanácstól, hogy miután minden év május és 
június hónapjaiban büntetőjogi tanulmanvutat tesz a külföl-
dön, előadásait április végén bevégezhesse. E tanulmányut 
gazdag gyümölcsei minden bizonynyal számottevő nyeresé-

geit fogják képezni hazai tudományos életünknek. (i. ZS. b) 
A főiskolai számvizsgáló-bizottság jelentese szerint a fő-
iskola tavalyi összes bevétele volt 177,424 frt 16 kr., 
az összes napló kiadás 169,518 frt 64 kr., tehát pénz-
tári maradék 7905 frt 52 kr. A közpénztár múlt évi 
évi bevétele 106,839 frt 41 krajcárral , a kiadás pedig 
106,732 frt 53 krral volt előirányozva. Tényleg befolyt 
105.680 frt 68 kr. s a kiadás volt 100,512 frt 95 kr., 
s így a maradék 5167 frt 73 kr. A főiskola vagyon-
kimutatása az 1899-ik évről következő : Ingatlanban van, 
— nem számítva a királyhegyi szőlőt, — 646,885 frt 
78 kr . ; ingókban 396,133 frt 76 kr., s így összesen 
1.043,019 frt 54 kr. Ezzel szemben a teher 57,560 frt 
33 kr., tehát tiszta jövedelmező vagyona: 985,459 frt 
21 kr., vagyis Ü955 frt 37 krral több, mint az 1898. 
év végén volt. A folyó 1900. évre szóló költségelőirány-
zat következőleg állapíttatott meg : Bevétel : 213,557 korona 
5 fillér; kiadás: 213,012 korona 34 fil lér; maradék 
544 korona 71 fillér. A számadások könnyebbé és vilá-
gosabbá tétele végeit a tápintézeti pénztár költségvetése 
mostantól kezdve szintén polgári évre készíttetik el. A 
Kollener József 500 frtos. Jablonovszky József 25 frtos, 
a Csöke Lászlóné, Szemere Amália 1000 frtos, az Oelbert 
Károlyné, Tomcsányi Emília 400 frtos, a Dókus Gyula 
és neje Spillenberg Zsófia 500 frt alapítványát az Igaz-
gató-tanács hálás szívvel fogadta, kimondván, hogy Csöke 
Lászlóné 1000 frtos alapítványa addig tőkésítendő, míg 
évi 4 % kamata 60 fr tra nem megy, a midőn reá egy 
ifjú vétetik fel a tápintézetbe. (Sp. L.) 

S z e g e d é s a h a r m a d i k e g y e t e m . Szeged város 
közgyűlésén elhatározta, hogy a harmadik egyetemnek, 
vagy legalább a jogi fakultásnak Szegeden való fölállítá-
sára küldöttség útján memorandumot intéz a kormány-
hoz és törvényhatósághoz. A város egy millióval járul 
az egyetem fölépítéséhez. 

K ö s z ö n e t é s h á l a n y i l v á n í t á s . Örömmel és hálá-
telt szívvel hozzuk tudomásra, hogy a felső-szabolcsi 
ev. ref. egyházmegye által Nyíregyházán létesítendő leány-
internátus építési s fentartási költségeinek fedezésére leg-
közelebb herceg Odescalchi Gyuláné, szül. gróf Dégen-
feld Anna 400, Tisza Kálmánné ő excellenciája, szül: 
gróf Dégenfeld Ilona szintén 400, báró Podmaniczkv Gézáné, 
szül: gróf Dégenfeld Berta 1000, gróf Károlyi Tiborné, 
szül : gróf Dégenfeld Emma 2000 koronát, együtt ő nagy-
rnéltóságaik összesen 3800 koronát voltak kegyesek meg-
ajánlani, melyből gróf Károlyi Tiborné ő excellenciája 
1000 koronát a magasztos célra már be is küldött. Fogad-
ják magyarországi ev. reform, egyházunk kegyes jóltevői 
minden egyházi s vallás erkölcsi ügyeinknek hivő, buzgó, 
áldozatkész Márthái és Thábitái örömmel és hálás érzel-
mekkel megtelt szivünk legmélyebb köszönetét addig is; 



mig a legközelebb tartandó egyházmegyei közgyűlésünk 
eme hálára kötelező adományokat méltóképen megköszönné 
s az adományozók neveit egyházmegyei gyűlésünk jegyző-
könyvének lapjain maradandó hálája jeléül megörökítené. 
Nagy-Kállón, 1900. febr. 19. Vas Mihály, egyházmegyei 
gyámintézeti s leányinternátusi pénztáros. Görömbei Péter, 
a felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye esperese. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. hó 

18-án Budapesten, a Lónvay-utcai főgimnáziumban Hegedűs 
Sándor kereskedelmi miniszter elnöklésével választmányi 
ülést tartott, a melyen Balogh Ferenc, Beöthy Zsolt, 
György Endre, Hegedűs István, id. Kiss Áron, dr. Kiss 
Áron, dr. Masznyik Endre, Papp Károly, Petri Elek, 
Stromp László, dr. Szabó Aladár, Szőts Farkas, Zelenka 
Pál és Zoványi Jenő választmányi tagok voltak jelen. 
Bendl Henrik pénztárnok jelentést tett az 1899. évi szám-
vizsgálatról, melyben az elnökön és titkáron kivül György 
Endre, Petri Elek, Stromp László és Zoványi Jenő vettek 
részt. A számadás kifogástalan. A tagdíjak pontosabban 
befolytak, mint az előző években. Ezt, valamint azt a 
másik tényt, hogy a tagok száma a múlt évben jelen-
tékenyen szaporodott, örvendetes tudomásul vette a választ-
mány. A tavalyi bevétel 9435 frt 55 kr., a kiadás 
8836 frt 17 kr., a társaság vagyona értékpapírokban és 
kötvényekben 55 ezer frt. De a tagdíj hátralék még 
mindig föl tűnő n a g y ; meghaladja a hat ezer frtot. A 
választmány utasította az ügyészt, hogy ama 16 alapító, 
36 rendesés 83 pártoló tagtól, a kik ki három, ki öt. ki 
több év óta nem fizetett, a hátralékos tagdíjakat törvé-
nyes úton hajtsa be. — A titkárnak a mult évi kiad-
ványokra vonatkozó ama jelentését, hogy a Prot. Szemle, 
a kijelölt egyháztörténeti monografia (Sámuel Aladár : 
Bod Péter élete és müvei) és tiz új Koszorú-füzet mind 
pontosan megjelent és a tagoknak megküldetett, a választ-
mány tudomásul vette. — Folyó évre a Protestáns 
Szemle mellett egy kötet egyháztörténeti monografia és 
tiz új füzet Koszorú fog megjelenni, mely utóbbinak az 
irói díjait ismét Hegedűs Sándor v. elnök fedezi. — Kál-
vin Institúciójára nézve a titkár jelentette, hogy Nagy 
Károly kolozsvári theo'ógiai tanár készen van s dr. 
Bartók (Jyörgy püspök is nemsokára elkészül a revízióval. 
Választmány elhatározta, hogy a becses munkát külön elő-
fizetés mellett és a Szász^omokos-fé le ezer frtos alapítvány 
segítségével a f. év őszére kinyomatja ; előfizetési ara a társu-
lati tagoknak 2 korona, nemtagoknak 3 korona — A Bib-
liai Lexikon ügyét a választmány nem látván kellőleg előké-
szítve, felkérte a megválasztott szerkesztőt, Kenessey Béla 
theol. igazgatót, hogy a kiszemelt munkatársakkal érte-
kezletet tartván, dolgozza ki a munka részletes terveze-
tét, irányelveit j egyen tekintettel a magyar bibliafordítá-
sok terminológiájára), célját, terjedelmét s ezt terjeszsze 
a választmány jóváhagyása alá. — A Ilercegszöllösi ká-
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nonolc rég húzódó ügyében titkár bemutatta a Mokos 
Gyula által sajtó alá rendezett latin és magyar szöveg 
és a Mokos készítette tájékoztató »Jegyzetek« kefelevo-
natát . — Titkár indítványára bizottság küldetett ki egy 
oly füzetes vállalat előkészítésére, a melynek az lenne a 
célja, hogy röpirat modorában és terjedelmében kiadandó 
evangéliumi szellemű hiterősítő és hitvédő füzetek utján 
tájékoztassa protestáns hitfeleinket az aktuális egyház-
társadalmi és valláserkölcsi kérdésekben. Alapul lehetne 
venni a németországi »Evangelischer Bund« ismeretes 
»Flugschrift«-jeit. A bizottság, melynek tagjaivá a titká-
ron kivül Balogh Ferenc, Kecskeméthy István, Masznyik 
Endre, Petri Elek és Szabó Aladar választattak, a jövő 
választmányi ülésre tartozik beadni véleményes javasla-
tát. — Végül titkár megbízatott azzal, hogy a folyó évi 
pozsonyi nagygyűlés előkészítése végett a pozsonyiakkal 
személyes érintkezésbe lépjen. (F.) 

F e r m a u d Károly az evangéliumi ifjúsági egyletek 
központi bizottságának titkára e hó 17. és 18-án Mező-
túri látogatta meg, az ottani gimn. tanári kar szives meg-
hívására, Gergely Antal budapesti ifjúsági egyleti másod-
titkár kíséretében. A két nap alatt öt gyűlésen volt alkalma 
a gimn. tanulók, iparos ifjak, ref. olvasó-egylet, az egész 
gyülekezet s a felsőbb leányiskola növendékei előtt szó-
lania. Másnap Békést látogatta meg Fermaud úr, s az 
ottani nőegyletben, ifj. egyletben, és a gyülekezet szine 
e'őtí propogálhatta eszméit. A gyűléseken Isten áldasa 
nyugodott. A megjelentek nagy száma, a Mezőtúron 
alakuló ifj. egylet, a békési egylet iránti érdeklődés azon-
nali felkeltése mutatja ezt. Kedves vendégünk 21. és 22-én 
Török-Szt.-Miklóson járt főszerkesztőnk Szőts Farkas kí-
séretében, a hol a szeretet-egyesületben, az Ifjúsági egye-
sületben, a pusztai konfirmándusok otthonában és a 
templomban négy ízben szólott az ifjúság evangéliumi 
védelme és erkölcsi nemesítése érdekében. Isten áldását 
kérjük Fermaud úrra és az általa végzett munkára . 

A Protestáns Országos Árvaegyesület igazgató 
választmánya f. hó 15-én dr. Kovácsy Sándor minisz-
teri tanácsos elnöklésével és özv. Habererné, özv. Hun-
falvyné, özv. Liedermanné, özv. Domanovszkyné, továbbá 
Szász Károly, dr. Bókay János, dr. Csengey Gyula, 
dr. Darányi Gy., dr. Horváth Zoltán, Szilassy Aladár és 
Szőts Farkas választmánytagok jelenlétében ülést tartott, 
melyben az elnök bejelentette, hogy az újonnan fölkért 
választmányi tagok e tisztet mindannyian elvállalták. Ez 
uj tagjai a választmánynak id. Cséiy Lajos, Sachslehner 
András, gróf Teleld Tibor és gróf Zay Miklós, kik közül 
Cséry L. és gróf Teleki a tagságukat 2 4 0 — 2 4 0 korona 
alapítványnyal azonnal megörökítették. A választmány-
nak eme kiegészítése alkalmából a választmány nevelési, 
felvételi, gazdasági és számvizsgáló bizottságai is ujja-
szerveztettek. Tárgysorozat rendén örvendetes tudomásul 
vétetett az az elnöki jelentés, hogy a női választmány a 
karácsonvi ünnep alkalmából 5002 koronát gyűjtött s 
hogy a protestáns bálnak 4574 korona tiszta jövedelme 
volt, a miből 2010 korona a felülfizetés. Ehhez báró Prónay 



Dezsőné 200, özv. Plachy Tamásné 200, gróf Zay Mik-
lós 200, Ercsey Ernőné 180, Blaskovich Elemérné 100. 
Budnay Józsefné 100, Hegedűs Sándorné 100, Markó 
Albertné 100, báró Bánffy Györgyné 100, Dókus Ernőné 100, 
Valkó Lajosné 90, báró Radvánszky Gézáné 50, gróf 
Pejácsevicb Tódorné 50, Münnich Aurélné 50 stb. korona 
felülfizetéssel járultak. — Majd dr. Gsengey Gyula vál. 
tag általános örvendezés között azt jelentette be, hogy 
néhai Zámory Kálmánnak 1894-ben tett, de az oldalági 
rokonok által pörrel megtámadott százezer korona vég-
rendeleti hagyománya f. évi julius 1-én, húszezer korona 
időközi kamatjával együtt az árvaegyesület birtokába j u t ; 
dr. Horváth Zoltán ügyész pedig arról tett jelentést, 
hogy a második Szloboda k. a. 16 ezer korona hagya-
tékát a napokban szintén kifizetik és hogy Singer Henrik 
kétszáz korona hagyatéka a pénztárba befolyt. — Néhány 
kisebb ügy során a választmány fölhatalmazta az elnök-
séget, hogy a folyosó egy részét 700 korona erejéig 
cement-lapokkal beburkoltathassa s hogy néhány uj bútort 
szerezhessen be. — Végre az árvaházi inspekció ujjá-
szerveztetett és február-március hónapokra dr. Darányi 
Gy. és Szőts F. választmányi tagokat intézeti látogatókul 
fölkérte a választmány. (F.) 

A k ö r m e n d i ref. nőegy le t , mely a millenium 
évében s annak emlékére alakult, folyó hó 2-án tartotta 
4-ik évi rendes közgyűlését. Az egylet főcélja szegény 
iskolás gyermekek felruházása s másodsorban gyülekezeti 
szegények gyámolítása. Az egylet, hogy még a ke-
vésbé vagyonosokat is bevonhassa tagjai közé, szerény 
alapon, csekély tagsági díj mellett alakult meg, a mennyi-
ben a tagdíj 60 fillér, a melynél azonban több is elfogad-
tatik. Mult évben tagjainak száma 104 volt. Bevétele 
87 frt 77 kr. Kiadása: szegény gyermekek felruházására 
72 frt 76 kr . ; szegényeknek 12 f r t ; aprólékosokra 23 kr.; 
összesen 84 frt 99 kr. Az egylet vagyona takarékpénz-
tárban 172 frt 52 kr., pénztári maradvány 2 frt 78 kr. 
hátralék 4 frt 20 kr.; összesen 179 frt 50 kr. A takarék-
pénztári betét önkéntes adományokból s az évi jövedel-
mekből állott elő. Kívánatos volna, hogy még a kisebb 
gyülekezetekben is alakíttatnának a keresztyéni könyörü-
letesség munkájának gyakorlása végett ilyen nőegyletek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A v a l l á s o s ő r ü l t s é g n e k egy elszomorító jelen-

ségéről adtak hírt a lapok az elmúlt héten. És még el-
szomorítóbb, hogy annak áldozatai protestánsok. Altforst-
ban, Hollandiában ugyanis egy Scherf nevű vallásos őrült 
Messiásnak képzelte magát, a ki az ördög legyőzésére 
küldetett. Egy Spiering nevű, hozzá hasonló őrülttel 
együtt elhitette isteni küldetését mintegy negyven egyszerű 
emberrel, a kikből egy szektát alkotott. Ez az őrjöngő 
szekta azután egy rémes gyilkossággal bizonyította be a 
bolondok házába való voltát. Scherf elhitette követőivel, 

hogy az ördög az ő szolgajában van s azt csak a szolga 
megölésével lehet meggyőzni. A szerencsétlen szolgát be-
csalták maguk közé és őrültségükben tényleg meg is 
gyilkolták. A hatóság már mind összefogdosta a szekta 
tagjait és az őrüitek házába vitette. Ott van méltó he-
lyük ezeknek a szerencsétleneknek. Altforstban e rémes 
tett miatt igen erős a felháborodás a protestánsok ellen, 
sőt még a Pester Lloyd is haj landó miatta a protestan-
tizmust vádolni. E vádat a protestantizmus nevében a 
leghatározottabban visszautasítjuk. Itt nem a protestan-
tizmussal, hanem egy sajnálatos őrültséggel van dolgunk. 
A ritualista vérvételt annyira tagadó Pester Lloyd csak 
tűzzel játszik, a mikor a protestantizmust gyanúsítja meg 
néhány szerencsétlen őrült miatt. 

* A s z á s z o r s z á g i ev. l u t h . e g y h á z sokat tesz 
az egyháztörténet tanulmányozása érdekében. A prot. 
egyház múltjának földerítésére keletkezett a Luther-jubi-
leumi évben »a szász egyháztörténeti társulat*, a mely-
nek élén korábban Lechier lipcsei tanár állott, jelenlegi 
elnökei: Brieger lipcsei tanár és Dibelius drezdai főegy-
házi tanácsos. Évi iratokban teszi közzé kutatásai ered-
ményeit, s máris 14 kötettel gazdagította a német refor-
máció történetét. Különösen nagy érdeme van a szász 
egyháztörténeti kutatás terén Müller zittaui iskolaügyi 
tanácsosnak, ki különösen a szervezeti kérdések terén 
kutatott sokat. A társulat a múlt évben kiadta »a szász 
egyháztörténetet« is Blanckmeister drezdai pap tollából. 
Ez év elején megindult Buchwald szerkesztésében a »Neue 
sáchsische Kirchengallerie« ; a melynek igen sokat fog 
köszönhetni a német prot. egyházi történetírás. A szász 
egvházi évkönyvek kiadására is rá kerül mielőbb a 
sor. (Sz. M.) 

GYASZROVAT. 
f Magyar i D á n i e l kakasdi ref. lelkész, a marosi 

egyházmegye számvevője, életének 60-ik évében f. hó 20-án 
elhunyt. Áldás emlékére! 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek . Lapunknak keresett 86 és 87-iki év-

folyamait megkaptuk már s így további ajánlatokat nem 
kérünk. 

R. Gy. J á n o s i A közleményt megkaptuk, de a 
cikkek torlódása miatt még nem keríthettünk sort reá. 
Egy kis türelmet kérünk. Talán a legközelebbi számok 
valamelyikében megkezdhetjük a közlést. 

W. S. S z e p e s b é l a . Következő számunkban fogjuk 
hozni. 

Cs. L. Lepsény . Megkaptuk. Köszönjük. Mihelyt 
lehet, azonnal adjuk a nagyobb cikkeket; az apró köz-
leményeket pedig a szükség szerint. 

F Gy. P ü r k e r e c z . Megkaptuk, de sajnálatunkra 
nem közölhetjük. Az ügy egészen privát s részben anyagi 
természetű; ilyenek tárgyalására pedig lapunk hasábjait 
elvi szempontból nem engedhetjük át. 

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 : 

I X . kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 
c i inzendök. 

Kiariri-hivatal: 
Ilornyánszkt/ Viktor kőn yvkeresfcedése (Akadémia 

oérháza), h o v á az elüti/., és h i rde t , d í j ak in tézendök. 

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

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

Megjeleuik miiideii vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 0 kor.; egész é r r e : IS korona. 

Egyes szám ára 40 fll. 

Az erkölcsi érzék. 
Abban a fe lolvasásban, melyet a budapes t i 

p ro t e s t áns belmissziói é r tekez le t előtt a mul t óv 
őszén az egyház szociális fe ladata i ról t a r t an i 
s ze rencsés vol tam, é r in te t t em, m e n n y i r e szükség 
van a r ra , hogy az egyház é rvényes í t se befolyá-
sát a t á r sada lmi fe j lődésre és igyekezzék i rány t 
adni annak , az által, hogy a folyton gyöngülő 
erkölcsi érzést , a melyen minden n e m e s elha-
t á rozás és fenköl t t ö rekvés nyugszik, mege rő -
sítse. 

Lehe t t ek , a kik ta lán nem voltak ebben a 
nézetben ; de biztos vagyok benne, hogy a véle-
m é n y e k n e k ez az e l té rése l eg inkább onnan ered, 
hogy ebből a szempontból kevesen figyelték meg 
a dolgok fej lődését . A mi azóta tör tónt , sa jnos 
nagyon is azoknak acl igazat, a kik e sorok 
Írójával egy nézeten v a n n a k ; a kik azt hiszik, 
hogy az egyház intenzív m u n k á j a s az erkölcsök 
m e g n e m e s í t é s e nélkül egész t á r sada lmi fejlődé-
sünk nagy ka tasz t ró fához fog vezetni . 

íme egy példa a sok közül. 
A napi lapok nem régen közölték, hogy a 

be lügymin i sz te r megbízot t ja , Hon tmegye egyik 
községének p é n z t á r á b a n több száz for intnyi h iányt 
á l lapí tot t meg, s ezér t a bírót ál lásától felfüg-
gesztet te . Más kö rü lmények között ez a tény 
ké tségkívül a legnagyobb megszégyenülés t idézte 
volna elő. A jelen ese tben azonban egyéb tör-
tént . A miniszter i biztos e l távozása u tán a bíró 
hivei összegyűl tek ós bizalmat szavaztak neki . 

Idáig ju to t tunk . Megér tük , hogy nem csupán 
a h iva ta los ha t a lma t lehet meg nem engede t t 
dolgok keresz tü l v i te lére felhasználni , h a n e m , a 
mi anná l fon tosabb és je l lemzőbb : a b ü n t e t é s r e 
mél tó c se lekmény elkövetője, a helyet t , hogy 
capi t is d iminut io- t szenvedne , lelkes ovációknak 
t á rgya és bizalmi szavazatot kap. A bűnös bizo-
n y á r a el fogja venni bünte tésé t . A jogi rend, 
mely meg van támadva , azt hiszszük, helyreál l . De 

a meg támado t t erkölcsi r e n d bán t a lmazásá ra ki 
fog megé rdemle t t bün te t é s t k i r ó n i ? 

Ez a t á r sada lomnak , a nemzet i lelkiisme-
re tnek volna köte lessége. Csakhogy a tá rsadal -
ma t éb ren kell t a r tan i . Napró l -napra , óráról-
ó r á r a f igyelmeztetni köte lességei re , kü lönben 
közel a veszedelem, hogy a nemzet i le lk i ismeret 
tö rhe t len á lomba merül . És ez az álom nagyon 
d r ága lehet n e k ü n k ; mer t igazuk van azoknak, 
a kik azt áll í t ják, hogy nem az az igazi baj, 
hogy n é h á n y a n bűnöke t , j og ta l anságoka t követ-
tek el, hogy vé tenek az erkölcsi tö rvény ellen, 
me r t hiszen nincs t á r sada lom, a hol ez meg 
nem t ö r t é n n é k , — h a n e m a valódi ba j az, m e r t a 
t á r sada lmi ro thadás t muta t j a , ha a nyi lvánossá 
lett bűnök, felfedezet t e rkö lcs te lenségek nem 
keltik föl a megbo t r ánkozás v ihará t , nem pro-
vokál ják a legsz igorúbb megtor lás t . Ott a hol a 
t á r sada lom nem védi sa já t é rdekei t , a íizetett 
t isztviselő, bármi lyen le lk i i smere tes legyen is, 
a r ány lag kevese t ér. És az e l tompuló jogi és 
erkölcsi érzék h a t á s á n a k idő mul tán a legbecsü-
le tesebb h iva ta lnoki k a r sem tud el lenál lani . 

Ezek a veszede lmek e lő t tünk ál lnak és ón 
nem is tudom, mikén t fogunk r a j t uk segíteni , 
ha az egyház meg nem indul, ha nem hirdet i 
nap ró l -nap ra a t iszta erkölcsök fontosságát a 
t á r sada lmi ós állami élet minden fe lada tá ra 
nézve ; h a engedi kiveszni a becsü le tnek és mo-
rá lnak azt a f inomabb érzékét , melyet az elmúlt 
századok legbecsesebb ö röksége g y a n á n t tisz-
te lünk. 

H e r b e r t Spencer , a nagy angol filozófus, 
egyik művében azt a k i je lentés t tet te , hogy a 
pol i t ikának legfőbb célja a j e l l emeknek fejlesz-
tése ós a lakí tása . Vájjon menny i t é rnek a mi 
tö rekvése ink , ha ebből a szempontból ítéljük 
meg ő k e t ? ! 

Annyi legalább e lő t tünk bizonyos, hogy a 
nemzeti ön tudat , t. i. az a képesség, mely a jót 
a rosztól megkülönbözte t i , s az erkölcsi érzék, 
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mely a jó köve tésé re sarkal , a rosz i rán t pedig utá-
lattal tölt el, nem csupán a felső, hanem, a mint 
a fenti eset is mu ta t j a , az alsó r é t e g e k b e n is 
e rősen meggyengül t . E n n e k r e s t au rác ió j a meg-
győződésünk szer in t első s o r b a n az egyháznak 
fe ladata ós j a j nekünk , ha az egyház e r r e bá rmi 
okból nem lesz képes és ha j landó . 

Bernát István. 

Protestáns lelkesedés. 
F o r g a t v a m a g y a r p r o t e s t á n s egyházunk tör-

t é n e l m é n e k lapjai t , min tegy mege levenü lnek előt-
t ünk ú j r a annak nagy eseményei . E lzúgnak 
e lő t tünk az ü ldöz te tések és a megpróbá l t a t á sok 
százados vihara i , a melyek rombolva tö rnek át 
a pro t . egyháznak az evangé l iumi m u s t á r m a g -
ból h ihe te t len gyor san fe lnövekede t t t e r ebé lyes 
fá ján ; majd f e l tűnnek a n é m a szenvedés gyászos 
évei, a melyek kiszámítot t t e rv szerint , mintegy 
lassú méregge l a k a r t á k k iha lasz tan i e hazából 
a le lk i i smeret i szabadságot , s olyan boldogító 
látni, hogy a reakc ió v ihara , ha meg tép t e is a 
fa lombját, a n n a k d e r e k á t át nem r o p p a n t h a t t a 
soha, s hogy az e lnyomatás , a lassú öldöklés 
e r edmény te l en vala. Crevi t sub p o n d e r e pa lma ! 
V é r e s üldözések, százados e lnyomatás u t án is 
mindig ú j r a l áb ra állt a m a g y a r p r o t e s t a n t i z m u s 
és r a j t a a pokol kapu i soha sem vehe t t ek dia-
da lmat . 

Miben rej l ik ennek m a g y a r á z a t a ? Az evan-
gél iumból s a n n a k szere te tébő l f akad t protes-
t á n s le lkesedósben s á ldoza tkészségben , a mely 
sem fá radságo t , sem anyagi á ldozatokat , sem 
vér t és é le tet nem sa jná l t az evangé l ium szent 
ügyéé r t ós az ezen az evangé l iumon felépül t 
anyaszen tegyházér t . 

Ez az evangé l iumi le lkesedós megbizonyí-
to t ta magá t ha rcban , • szenvedésben ós az alko-
t á sban egyarán t . Kivívta a le lk i i smeret i szabad-

' ság d iada lá t vé re s h a r c o k b a n k a r d d a l ; a szen-
vedésekben meggyőzte el leneit á l lha ta tosságga l 
a mar t i rok türe lmével , s a mikor csak egy kis 
nyugoda lma t ta lá lhatot t , építet t , a lkotot t , hogy szol-
gál ja a Kr i sz tus evangél iumát , I s tennek országát , 
a szellemi k u l t u r á t s e m a g y a r haza boldogságát . 

Nagynevű őseink valóságos apostol i buz-
gósággal ós szent le lkesedéssel lá t tak hozzá az 
iskolai ós egyházi élet szervezéséhez ós meg-
szi lárdí tásához. A hol nem volt i sko laépü le t : 
é p í t e t t e k ; a hol t emplom h i á n y z o t t : azt egy-
két óv a la t t meg t e r emte t t ék ; a hol kel le t t : taní-
tót ós papo t ál l í tot tak be, — s mindez t megtet -
ték minden idegen segí tség nélkül, a sa já t fillé-
reikből, a hívek le lkesedésével . Öne re jükön nagy 
a lapoka t ho rd t ak ö s s z e ; szerveztek közép ós 

felső iskolákat , s ezeket f en ta r to t t ák minden erő-
szak, minden e lnyoma tá s d a c á r a is. Régi egy-
háza ink ós iskoláink tö r t éne t e t anúb izonyságo t 
tesz a felől, hogy a hivő keresz tyéni lelke-
sedés nem i smer gá ta t maga előtt s n incs az 
a nagy teher , a mit el ne vise lne a szent cél 
é rdekében . 

Ez a le lkesedés t a r to t t a és táp lá l ta egyhá-
zainkat , i skoláinkat , s ha azokra m a büszkeség-
gel t ek in tünk , nem szabad e l fe lednünk, hogy azok 
nem a mi, h a n e m őseink a l k o t á s a i ; az ő lelke-
sedésük ós á ldoza tkészségük élő ós taní tó em-
lékei . 

Oly édes ós boldogí tó torga tn i a mul t tör-
t éne tének e fényes lapjait , a melyekrő l felénk 
sugárz ik az ősök l e lkesedósének szent tüze ! A 
lelkes, á ldozatkész ősök m á r p i h e n n e k ; mi él-
vezzük haszna i t az ő a lko tása iknak . Egyháza ink , 
iskoláink még á l lanak ; m é g élünk, — de ól-e 
b e n n ü n k az ősök lelke, le lkesedése , áldozatkész-
sége ? ! 

Ha az egyházmegye i ós egyházke rü l e t i ki-
m u t a t á s o k a t f igyelemmel o lvassuk és számba 
veszszük azokat az e z e r e k r e menő a d o m á n y o k a t , 
a melyek évenk in t iskolai, egyházi vagy m á s 
jó tékony cé l ra ada tnak , akkor , fe lü le tesen Ítélve, 
azt l ehe tne következte tn i , hogy c s a k u g y a n ól 
m é g b e n n ü n k az a lelkesedós, a mely m i n d e n 
h a l a d á s n a k az indí tó oka. 

De nem mind a r a n y a mi fényl ik! Ha eze-
ket az összegeke t közelebbről megvizsgál juk , 
a k k o r könnyen meggyőződhe tünk , hogy azok nem 
az egyházközségek filléreiből, h a n e m egyes jó 
m ó d ú a k for int ja iból szá rmaz tak , kik valami ado t t 
a lkalomból egyházunk cé l ja i ra adakoz tak . P e d i g 
egyházunk e re je nem a b b a n rejlik, hogy egyesek 
soka t ad janak , h a n e m abban , hogy minden hivő 
hozzá já ru l jon egyháza f en ta r t á sához ós fejlesz-
téséhez. 

Az összes^ egyház tagok l e lkesedése képez te 
minden időben mu l tunk tö rhe te t l en ere jé t . 

Es e t ek in te tben találó a panasz , hogy fogy 
az egyes hivek le lkesedése egyházi ügye ink kö-
rül . E le lkesedós fogyatkozásá t többféle tény 
bizonyí t ja . A kivete t t egyházi adókat , ha cse-
kélyek is, csak zúgolódással fizetik sok helyen. 
A t e r h e k e t igyekszünk á thá r í t an i más ra , főként 
az á l lamra . E l fogadtuk a kongruá t , s ime, al ig 
kezdődöt t m e g az u j óra, m á r i s f e lhangzanak a 
panaszok az ál lam ha ta lmi tú lkapása i miatt . Az 
iskoláknál , nép- és felsőbb tan in téze tekné l mohón 
k a p k o d u n k az ál lam segélye után, még ha auto-
nómiánk csorbul is általa. Ha valami nagyobb 
k i adásunk van , a fo lyamodásoknak hossza, vége 
n incsen bel- és külföldi egyesü le tekhez ós segély-



a l a p o k h o z . E g y h á z u n k t a g j a i m i n d e n n e h é z s é g 
n é l k ü l o d a i g é r i k g y e r m e k e i k e t m á s e g y h á z n a k ; 
jó, h a m a g o k i s k i n e m t é r n e k , c s a k h o g y a t e r -
h e k t ő l s z a b a d u l h a s s a n a k . E z e k m i n d s z o m o r ú 
k ó r j e l e k é s a r r a v a l l a n a k , h o g y ú g y a z e g y h á z -
k ö z s é g e k n é l , m i n t a z e g y e s e g y h á z t a g o k n á l m e g -
h a m v a d t a t ü z e a n n a k a z ő s i s z e n t l e l k e s e d é s -
n e k , m e l y k é s z v o l t e g y h á z a é r d e k é b e n m i n d e n t 
t ű r n i é s m i n d e n t t e n n i . 

E l e l k e s e d é s h i j á v a l p e d i g k o m o l y a n v e s z é -
l y e z t e t v e v a n e g y h á z u n k j ö v ő j e . K ö t e l e s s é g ü n k 
t e h á t a l e l k e s e d é s t ü z é t é l e s z t e n i a h o l c s a k 
l e h e t . Mi á l t a l ? L e l k e s e d é s á l t a l , a m e l y a K r i s z -
t u s e v a n g é l i u m á b ó l m e r í t i e r e j é t . A m i n t e g y e n g e 
l á n g o t é l e s z t i a szé l , u g y ke l l a m i p r o t e s t á n s 
h a m v a d o z ó l e l k e s e d é s ü n k t ü z é t f e l é l e s z t e n i a z 
Ú r L e l k é n e k a m a s z e l l ő j é v e l , a m e l y r ő l n e m 
t u d j u k u g y a n , h o g y h o n n a n jő é s h o v a m e g y e n , 
d e a z t t u d j u k , h o g y a m e r r e f u v a l l , o t t e l o s z l i k 
a k é t s é g é s a k ö z ö n y l o m h a k ö d e s f e l t á m a d 
n y o m á b a n a h i t , a l e l k e s e d é s , a b á t o r s á g , m i n t 
a m a z e l s ő p ü n k ö s t i n a p o n . 

T á r j u k ki l e l k ü n k e t a L é l e k e m e f u v a l l a t a 
e l ő t t , s b e f o g a d v a , s z ó l j u n k h i t t e l é s l e l k e s e d é s -
se l a s z ó s z é k r ő l , h o g y a h a l l g a t ó k k e b l é b e n i s 
t á m a d j o n h a s o n l ó é r z ü l e t . M e l e g l e l k e s e d é s s e l 
t a n í t s o n a t a n á r ó s a t a n í t ó ; a k e r e s z t y é n le l -
k e s e d é s é r z e l m é t ő l á t h a t v a v e z e s s e a t a n á c s -
k o z m á n y o k a t a z e lő l ü l ő ; a l e l k e s e d é s m e l e g 
h a n g j á n b e s z é l j e n a z e g y h á z k ö z s é g t á b o r i k a r a : 
a p r e s b i t é r i u m a h í v e k h e z ; s á l t a l á b a n m i n d e n -
k i t , a k i n e k v a l a m i s z e r e p é s b e f o l y á s j u t o t t 
o s z t á l y r é s z ü l az e g y h á z i é l e t b e n : t ö l t s e n e k el 
a z e m e l k e d e t t ó s e g y h á z ü g y e i é r t l e l k e s ü l ő é r -
z e l m e k , é s l e h e t e t l e n , h o g y fel n e l o b b a n j o n a 
h a m u a l á t e m e t e t t p a r á z s é s n e l á n g o l j o n ú j r a 
a z a h i t , a z a z á l d o z a t k é s z l e l k e s e d é s , a m e l y r e 
a K r i s z t u s a z ő a n y a s z e n t e g y h á z á t a l a p í t o t t a s 
a m e l y n e k b i r t o k á b a n a p o k o l k a p u i s e m v e h e t -
n e k r a j t a d i a d a l m a t . 

H i t ü n k v i l á g g y ő z ő e r e j e , t u d o m á n y u n k é s 
l e l k i i s m e r e t ü n k s z a b a d s á g a ; ö n e l h a t á r o z á s i , a u t o -
n ó m i a i j o g a i n k o ly m a g a s z t o s j a v a k , a m e l y e k é r t 
l e l k e s e d n i s á l d o z n i a l e h e t n e m é g a m a i k ö z ö -
n y ö s , ö n z ő k o r n a k is, h a a z o k n a k é r t é k é t e l ő t t e 
k e l l ő e n f e l m u t a t j u k . A z é r t h á t : s u r s u m c o r d a ! 
G y ú j t s u k l á n g r a a z ő s ö k l e l k e s e d é s é n e k h a m v a -
d o z ó p a r a z s á t , h o g y a n n a k r a g y o g ó f é n y e b e v i -
l á g í t s a m a i e g y h á z i é l e t ü n k s ö t é t e g é t , m e l e g e 
f e l o l v a s z s z a a h i t e t l e n s é g é s k ö z ö n y f a g y á t s 
t á m a s z s z o n u j t e n y é s z e t e t , u j f e l v i r u l á s t ! 

Weber Samu. 

ISKOLAÜGY. 
N y i l t l e v é l . 

Nagytiszt. dr. Antal Géza theol. tanár úrhoz, az E. T. B. 
előadójához. 

Mélyen tisztelt kartárs úr! 
Folyó évi január 9-én kelt s hozzám is megküldött 

b. felhívásában méltóztatott az én véleményemet is kérni 
a most érvényben levő középiskolai vallásoktatási tanterv 
megváltoztatására nézve. 

Annak előzetes kijelentése mellett, hogy 6 osztályú 
felekezeti gimnázium vallástanára vagyok, és pedig csak 
harmadik éve, s hogy másnemű intézetben vallástanítás-
sal nem foglalkozom: szerény véleményemet a követke-
zőkben van szerencsém tudomására hozni. 

I. Elsőben is kiválóan fontos dolognak tartom azt, 
hogy vallásos oktatásunk, jobban mondva: vallásos neve-
lésünk célját helyesen határozzuk meg. Nem akarok itt 
az új tanterv számára kész szöveget nyújtani, — ez a 
hivatottabb tényezők feladata leend. Csupán azt kívánom 
hangsúlyozni, de ezt aztán igen erősen, hogy ne oktas-
suk,, vagy ne csak oktassuk mi növendékeinket, sokszor 
nagyon is tudományos modorban a vallásra, hanem inkább 
igyekezzünk őket a vallásos élet egész területén, annak 
minden ágában nevelni. Ne feledjük, hogy a vallás első 
sorban hit és élet; erre pedig s ebben nevelni kell a 
gyermeket, — a mely nevelésnek csak egyik eszköze 
gyanánt szerepelhet az oktatás és tanítás. Minden félre-
értés elkerülése végett megjegyzem különben, hogy itt a 
tankönyveken alapuló tanítást értem. Ez a tanítás eddig 
is csak eszköze volt ugyan »a vallástani oktatás«-nak, 
de csaknem kizárólagos eszköze; holott ennek nevelő 
hatása igen csekély, kivált ha magában áll, és ha az ezt 
nyújtó tankönyvek inkább a tudomány, mint a hit és 
erkölcsi élet szolgálatában állanak. 

Neveljük hát növendékeinket hitbuzgó és erkölcsös 
keresztyénekké, egyházukat igazán és híven szerető egy-
háztagokká s okos, öntudatos reformátusokká. 

II. Ha a célt így határozzuk meg, természetesen s 
önként kínálkoznak erre az eszközök i s : a szentírás 
olvasása, ismerete, Isten igéjének hallgatása, vallásos 
estélyek, ifjúsági egyesületek, s végül a tanórákon való 
vallásos oktatás. A sulv az előbbiekre esik, mert a 
nevelő erő azokban van meg kiváló mértékben. A 
tapasztalat bizonyítja, s nem én mondom, hogy a gyer-
mekek nagy többsége bizonyos félelemmel tekint mindenre, 
még a vallásra is, ha azt neki tanulni kell, és pedig 
tanulni a legtöbbször csak azért, hogy elégtelen osztály-
zatot ne kapjon. Ezért én a gimnázium mindegyik osztá-
lyában a fősúlyt a biblia olvasására, annak minél telje-
sebb megismertetésére fektetném. Abból merítettek dicső 
elődeink erőt a vallásos üldözések, háborúk szomorú kor-
szakában. — az nyújthat erőt a mai kor gyermekének 
is az élet nehéz küzdelmeihez. Ezért javasoltam már 
régebben, hogy az I. és II. osztályban külön bibliaolvasási 
órát is hozzunk be ; a mit tanári karunk is — bár a 
heti óraszámot növelné — igen figyelemre méltónak tar-
tott. Isten igéjének hallgatása lehetőleg, sőt a hol a vallás-
tanár csak ilyen minőségben szerepel, kizárólag az ú. n. 
ifjúsági istentiszteleten történjék, mert más a növendék 
ifjak lelki szükséglete, más fokú értelmi fejlettsége s kép-
zettsége is. mint a felnőtt gyülekezeti tagoké.— Az isko-
lai ünnepélveket is természetesen mindig istentisztelettel 
kell megnvitni. Az ifjúsági egyletek, vallásos estélyek 
fontos voltát jobban hangsúlyozni vétek volna azok ellen 
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az erős vallásos érzelmű nemzetek s gyülekezetek ellen, 
hol azok már régen virágoznak. Ezekre tehát csak 
utalok most. 

III. A tulajdonképeni vallásos oktatásnál végül a 
a tárgybeosztás és a tankönyvek minősége jönnek tekin-
tetbe. (Az óraszámot csak az I. és II. osztályban tartom 
szükségesnek növelni 1—1 bibliaolvasási órával, a mint 
erre már fentebb utaltam.) 

1. Az elsőről, a tárgybeosztásról, kevés a mondani 
valóm. Nem csak azért, mert ehhez mar igen sokan és 
alaposan hozzá szólottak, hanem azért is. mivel a vallá-
sos nevelésnek általam javasolt célja ezt egészen világossá 
teszi. Mindaz bele tartozik s bele is foglalandó a közép-
iskolai vallásos nevelés anyagába, a minek nevelő hatása 
van, s mindaz elhagyandó, a mi azt nem szolgálja, hanem 
csak az emlékezetet terheli. Ide sorozom tehát a biblia-
ismertetést, a ker. erkölcstant és hittant, meg az egye-
temes keresztyén és a magyar prot. egyháztörténelmet. 
Elhagynám pedig teljesen a szimbolikát és az össze-
hasonlító vallástant. Hisz a főbb ker. felekezeteknek a 
miénktől eltérő tanairól a ker. hittanban és az egyház-
törtenelemben röviden úgyis megszerezhetik a tanulók a 
szükséges ismeretet ; a pogány vallásokat pedig csaknem 
teljesen felölelik a többi tudomány-ágak : miért vennők el 
tehát a drága időt a többi vallástani tárgyaktól, melyek 
közül például a történelemnek erős nevelő hatása mindenki 
előtt ismeretes. Barla Jenő kartársam oly bőven s alaposan 
szólott ebhez a kérdéshez, hogy én csak az ő nézetéhez 
való csatlakozásomat jelenthetem itt ki, az általa adott 
megokolás alapján. 

2. Hanem annál többet szeretnék mondani a tan -
könyvekről, ha hogy el tudnám mind sorolni azokat a 
kifogásokat, melyek ebben az irányban méltán emelhetők. 
A mi tankönyveink ugyanis oly tudományosak, egy-kettő 
kivételével oly szárazak és elvontak, hogy azok szerin-
tem nem tekinthetők a vallásos nevelés eszközeiül. Egy pár 
szót kell csak szólanom ezekről a könyvekről, s rámutat-
tam azokra a hiányokra, melyekben ezek bővölködnek. 
Az ószövetségi bibliaismertetésben adjuk mi 27 nyom-
tatott lapon az ószövetség összes 39 könyvének tartal-
mát, s e mellett az Íróikra vonatkozó legszükségesebb 
tudnivalókat. Tessék most már elképzelni, micsoda hatal-
mas nevelő erő van abban, hogy Ézsaiás örökszép pró-
féciáinak tartalmát 15 sorban összefoglalva az I. oszt. 
gyermekekkel szorul szóra betanít tat juk! No mert más-
féle tanítási módot ilyen esetben én el sem tudok kép-
zelni ! És ez így van a többi 15 prófétánál is, meg 
a törteneti és tanítói könyveknél is, azzal a különbség-
gel, hogy Mikeás könyvének csak hat sor jut, Malakiásé-
nak pedig négy. Ugyanez ismétlődik az új testamentum 
ismertetésénél, csakhogy itt a prófétai könyvek helyére 
apostoli leveleket méltóztassék tenni! 

Mikor legutóbb újra nyomatták a bibliaismertetést, 
s én előallottam bátran a kifogással, hogy mi szükség 
van 21 apostoli levél tartalmának betanítására, mikor 
azok együtt csak zavarják a gyermeki lélekben a mély-
séges ker. tanokat ; hogy miért nem elegendő csak 2 — 3 
kiválóbb levél tartalmának részletesebb és világos képet 
nyújtó közlése: hát akkor elértem azt a hallatlan ered-
ményt, hogy nyelvi kifogásaimat legtöbbnyire elfogadták, 
a lényeg pedig maradt a régi. Hja! hiába, nem lehet 
másként, mert különben nem volna teljes és rendszeres 
a tankönyv ! Mintha bizony a teljesség és rendszeresség 
tenné vallásossá a 10—11 éves gyermeket! 

A ker. erkölcstanban elvont meghatározásokkal, a 
hittanban mélységes fejtegetésekkel találkozik a jámbor 
olvasó nem egy helyen. Lehet, hogy ez csak egyéni nézet; 

de hogy tapasztalaton alapul, azt batran merem állítani. 
Mi hát ebből a tanulság? az, hogy a tankönyv — 

még ha vallástani is — ne legyen elvont, elméleti, száraz 
tudományos és rendszeres a cél hátrányára, vagy nagyon 
is terjedelmes ; hanem legyen könnyed modorú, világos 
menetű, egyszerű irálvú, életteljes, hiteterősítő, erkölcsi-
ségre buzdító, tudományos és rendszeres, de csak a cél-
szerűség határain belől, szóval igazán vallásosságra nevelő. 
Annyira fontos dolog ez előttem, hogy a mostani rend-
szert is meghagyhatónak tartom, jő tankönyvek mellett. 

Ha itten még azt is megemlítem, hogy a tanórákon 
az éneklést és imádkozást igen jó hatásúnak s ezért 
mellőzhetetlennek is tartom, azt hiszem mindent elmondot-
tam, a mit rövid vallástanári működésem eredményeként 
elősorolhattam. 

Vallásos nevelésünk ügyét mélyen tisztelt kar társ 
úr becses figyelmébe ajánlva, vagyok 

Karcagon, 1900. február 20-án. 
Fazekas Gyula, 
gimn. vallástanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az énekügyi előmunkálatok VI. füzetéről. 

(Folytatás.) 

A 34 dik zsoltár az eredetiben 6 versszak, itt pedig 
csak 3 : a 61-dik zsoltár az eredetiben 10, itt csak 7 ; 
a 67-dik az eredetiben 16, itt csupán 5 ; a 68-dik amott 
szintén 16, itt pedig szintén csak 5 ; a 72-dik amott 7, 
itt 5 ; a 140-dik amott 11, itt 6 ; a 179-dik amott 10, 
itt ez is csak 6 ; a 190-dik amott 7, itt pedig 6 vers-
szak. Már maga ez a rövidítés is bizonyítja az átdolgozó 
munkájának beható voltát és elvszerűségét. A templomi 
istentisztelet céljaihoz nincs szükségünk nagy elmélkedé-
sekkel teljes énekekre ; nincs szükségünk tehát arra, hogy 
p. o. egy áldozó csütörtöki énekben (a milyen a 34-dik) 
egész krisztológiai értekezést adjunk s főpapi és királyi 
tiszteletét is énekeljük a mi Jézusunknak. Arra sincs 
szükség ; hogy akár napfénybe mártott ecsettel is, egy 
vasárnapi énekben (a milyenek a 67 és 68.) a természet 
minden ragyogó, hasznos és pusztító jelenségeit, tüne-
ményeit sorba dicsőítsük, vagy azokkal a kevélykedésre 
hajlandó embert porig alázzuk. Csak annyi kell ezekből, 
a mennyi szívemet áhítatra, elmémet tűnődésre, szent 
elmélkedésre kényszeríti és így Isten felé irányozza. — 
A felsorolt dicséretekben ennyi mindenesetre van; sőt 
ott van bennök az átdolgozott eredetinek egész tar ta lma 
is, csakhogy átrostálva, megszűrve. — A ki azt szereti, 
ha éneklés közben is oda képzelheti magát a nicaeai 
zsinat püspökei közé; a ki vitázni akar Nestoriussal, 
Ariussal akkor is, a mikor énekelve imádkozik ; a ki 
többet ad az *ac filio«, vagy *filioque« toldalékra, mint 
a szeretet és kegyelem Istenével való egybeoladásra: az 
a felsorolt zsoltárok összevonásával nem fog megelégedni, 
s nem az sem, a ki a »Rémítő nagyságú keringő golyó-
bisok s rémítő huholással előjövő baglyok«, vagy »A fel-
tetszett hajnal piros ragyogása,köntöse prémjének vissza-
sugárzása* . . . stb. szines szavakban nagy gyönyörűségét 
találja. Olvasmányoknak szépek, ragyogók, festmények-
nek tetszősek, megkapok azok a 67 és 68 dik dicséret 
félék, de zsolozsmáknak, templomi énekeknek kevesebb 
is igen elég belőlük, mint a mennyit eredeti terjedelmük-
ben kínálnak. — Lehetne még valamit megtartani egyik-
ből is másikból is — ügyes kiválasztással és költői 



hivatottsággal; de egészben való megtartásuk bizony-
bizony felesleges volna. — Ily gondolkozással, részünkről 
a felsorolt énekeket szívesen bevinnők az új énekeskönyvbe 
s legfölebb apró módosításokat ejtenénk azokon. 

A 34-diket elfogadnók változtatás nélkül, a 61-diknek 
változtatnánk valamit a két első versén s különösen az 
1-ső versszak utolsó két során : 

Földre szállott az égnek szülöttje, 
S az örök igazság vele jött le. 

Ez a Tvele jött le< az, a mit helyettesíteni szeret-
nénk, hogy ne látszanék az örök igazság az ég szülöttje 
mellett, hanem azonosnak látszanék vele, sőt benne lévő-
nek. — A 2-dik versszakban csak a »Ki t régóta már« 
helyett tenném az >A kit régóta« vagy »régenten« szava-
kat ; a többi aztán ebből is egészen beválik, s legfölebb 
még az 5-dik versben lehetne a *mi szócskákat fel-
cserélni, talán p. o. a buzgón szóval vagy más efélével. 

- A 67., 68-hoz vennénk még valamit az eredeti szöveg-
ből, a mi azok egységét nem veszélyeztetné; de csak 
ilyet és csak ilyen esetben. A 72 és 140-et megtartanók 
a magok újított szépségében. — A 72-diket a 140-dik 
dicséret dallamára fordította át az átdolgozó, sok kedves-
séggel, tetszetős modorban; ezt tehát úgy, a mint van 
elfogadnók. P. o. 

Halld meg óh Úristen! ajkunk imáját, 
Bocsásd ki ránk lelked fénylő világát, 
Hogy vegye el szivünk minden homályát. 

Óh Szent Lélek! te légy édes vendégünk, 
Bánatban örömünk, búban reményünk. 
Lelki harcainkban szent békességünk. 

Költsed igaz hitre a hitlenséget, 
A tudatlanoknak adj bölcseséget. 
Indítsd szeretetre a gyűlölséget. 

A jóban tántorgót te vidd a jóra, 
Szegénynek, árvának légy pártfogója, 
Igaz híveidet hűséged ójja. 

Áldd meg óh Szent Lélek mind e világot, 
Terjeszd a világban a boldogságot, 
Hogy legyen szent neved örökké áldott! 

Épen ilyen nemesen egyszerű s rögtönösen hódító 
a 140-dik is, a miben része lehet a forma megnyerő 
voltának is. — A 179-dikben több a költői erő, mint az 
eredetiben, s megérezni raj ta nyelvünk s költészetünk 
újabb gazdagodását. A lüO-dik pedig igazán az eredeti-
nek megnyesegetett, megcsinosított m á s a ; tehát a többiek 
felett is elfogadható a jövendőbeli énekes könyvbe, ha 
ugyan végképen kihagyandónak nem gondoljuk. (1) 

A 49., 64., 73 és 164-dik dicséretek alább állanak 
a*/, iméntieknél az érdem-sorozatban; de azok is könnyen 
kijavíthatok, illetőleg jobbakká tehetők. 

A 49-dik első versében homályos az utalás a meg-
váltóra eképen: 

Mi ez »a hü szövétnek« ? Mi tudjuk, hogy ugyanaz 
a ki a »ragyogó napvilága* ; dehát képet képpel magya-
rázni annyi, mint a magyarázattal a gyöngébbekre nézve 
adósnak maradni. — A 2-dik versben is kérdést támaszt 
ez a sor : » I m m á r 0 is eljőve«. Miért van itt az »ís« 
szócska . . . 

A 64-dik dicséret a karácsonyi evangélium, az angyal 
ajkaira adva. Ezt a regeszerűséget az átdolgozó megvál-
toztatta. Nem az angyalt beszélteti tehát, hanem a gyüle-
kezetet, a hív. k közösségét. Amúgy népszerű, sőt gyer-
meteg s talán azért is annyira tetszős; emígy inkább 
gyülekezetnek való, mint az ablakok alá a boldog kará-
csony-estéken. — Ha az eredeti dicséret utolsó négy versé-
v l szerencsés egységbe tudja összeolvasztani a szerző, 
akkor ez is megnyerheti a köztetszést; de mostani formá-
jáért alig lehetne az eredeti 64-dik dicséretről lemon-
danunk. 

A 73 dik dicséret az eredetiben is a jelentéktelenek 
közé tartozik s átdolgozottan is van raj ta valami szürke-
ség, sőt rigmus-szerüség. Nincs miért hozzá kötnünk 
magunkat, sem szövegéért, sem dallamáért. — A 164-dik 
dicséretnek az első versszakát tartjuk legkevésbé sikerült-
nek. P. o. 

Uram, bűneink nagy száma 
Bizonyára 
Szomorítja lelkedet; 
Méltók vagyunk, hogy bűnhődjünk, 
S megvond tőlünk 
Atyai szerelmedet. 

Az eredetiben az »Étdemli haragodat« a bűn nagy-
ságát és büntetésre méltó voltát emeli ki és nem az 
Isten szomorúságát a bűnök sokasága felett. Az átdolgozó 
a haragos jelzőt kívánta a mi Istenünktől eltávolítani s 
a felemelt ostort az Isten fiaitól. Helyes is ez a gondolat; 
de a kivitel még nem egészen megnyerő. Az ének többi 
része inkább elfogadható. 

Az erdélyi énekeskönyvből vett két ének közül az 
egyik (30) az Uri imádság versben. Ismeretes már kar-
énektárakból Erdélyen innen is, ilyen bekezdéssel: 

Nagy Isten téged imád 
Menny minden lakója . . . 

A másik (35) egy nagyobb s parainesis-szerü ének, 
ezzel a refrénnel : »Légy csendes szívvel*. 

Mindkettő elmélkedő, tartalmas s formailag is eléggé 
megnyerő. De vau ezeknél nekünk a lélekre könnyebben 
ható, gyorsabban hódító, tehát közvetlenebb hatású sok-
szép énekünk is. Ha azzal a kérdéssel kapcsoljuk össze 
e dicséreteket, hogy mi veendő át az erdélyi énekeskönyv-
böl általában : akkor lehet e két ének sorsa felett is érde-
mileg dönteni. így, a mint most olvassuk ezeket, inkább 
helyén látnók egy keresztyén tanítások és imádságok, vagy 
keresztyén ismeretek tára cimü műben, mint gyülekezeti 
énekeink sorában. 

(Folyt, köv.) Anonymus. 

A mit az örökvégzet 
Javunkra rég elvégzett, 
Azt ez a hű szövétnekünk 
Megmutatja rendben nekünk. 



BELFÖLD. 
Anonymus és az énekügy. 

»Anonymus« aláírással valaki ismertetvén az ének-
ügy miként állását, négy sorban megemlékezik az én 
zsoltáraimról i s ; de — úgy látszik — csak azért, hogy 
félretolja az útból, mert így szól: »csak Begedi Lajos 
nem tágított a maga átdolgozott zsoltáraival, de a melyek 
nem bírtak bejutni a közvélemény rokonszenvébe, annál 
kevésbé a hivatalos kőfalon át a mi istentiszteletünkbe 
avagy csak iskolánkba is.« De hogy mit ért ez alatt 
Anonymus? nem tudom elképzelni. Nem is ügyelnék rá, 
ha csak valami ». . . évek eredményeit összegező cikk-
ben* szólt volna ily rövidséggel az én dolgomról is, meg 
a máséról is. De A. úr forma szerint egy oly bírálatot 
végez, mely az »énekeskönyv jövendő képe iránt* is tá-
jékoztatja már az »érdeklődő* közönséget és teljes ko-
molysággal, teljes odaadással hosszasan foglalkozik egy 
füzetlel. 

Ily körülmények között — a nt. Szerkesztő úr 
kegyes engedelmével — szükségét érzem és az énekügy 
érdekében is szükségesnek látom néhány megjegyzéssel 
kisérni A. úr azon eljárását, hogy mint biráló, nem egyenlő 
mértékkel mér minden részekre és nem jó módszert követ 
az ismertetésben. 

Az én nekem szánt mértéke hogy nem tárgyilagos, 
eléggé kitűnik abból, hogy egyetlen darabot is tőlem be 
nem mutat, csupán 4 sorban végez velem és ennek is 
minden szava csak hangulatot csinál ellenem. 

1. Már a legelső szava, hogy »nem tágítok*: nél-
külöz egy olyan okot, egy olyan tényt, a mely miatt A. 
úr így szólhatna. 1887-ben jeleni meg Új Énekeskönyv 
cím alatt az én átdolgozásom. Ha ezt a címet tart ja A. 
úr valami tolakodó félének: úgy értem. De az a kaden-
ciám rá : hogy ne tágítson, hanem csak bátran tolakod-
jék egy egész Új Énekeskönyvvel Anonymus is, meg 
mások is. Mikor az én könyvem megjelent, akkor az 
énekúgy egyszer már úgy megfeneklett, hogy senki se 
beszélt már róla. Tehát nem érhet gáncs azért, ha nem 
vagyok is benne a céhben, hogy mint önkéntes műked-
velő, a magam költségén, hozzá járultam az ének-
ügy megfeneklett hajójának megmozdításához, a nélkül, 
hogy a mások munkáját csak egyetlen szóval is, nem 
hogy kisebbítettem, de még csak érintettem volna is. És 
ezen idő óta is, 13 év alatt, mutasson fel A. úr csak 
egyetlen szavamat, hogy valamikor, valamelyik lapban, 
akár a mások munkájáról, akár a magaméról, csak egy 
betűt is írtam volna! Mily értelemben használja tehát a 
kétértelmű szót, hogy »nem tágítok ?« . . . 

2. Mi alapon tudja azt mondani A. úr, hogy »nem 
bírtak bejutni a közvélemény rokonszenvébe?* 150 zsol-
tár és 200 ének átdolgozásomból csak egyetlen egyet is 
bemutatott-e valamikor valaki a »közvé)emény rokon-
szenvének ?« 

3. »Annál kevésbé a hivatalos kőfalon át a mi 
istentiszteletünkbe avagy csak iskoláinkba is«. Valóban 
nem tudom megérteni, hogy A. úr mit akar ezzel mon-
dani. Avagy tud-e csak egyetlen egyet megnevezni 2 ezer 
egyházunk közül, a hol az történt volna, hogy a pap 
egybehívta volna a presbitériumot és így szólt volna : 
»nem maradhatok már ettől a Begeditől, hogy vigyük be 
az ő Uj Énekes Könyvét a templomunkba, avagy csak 
az iskoláinkba. Úgy látszik nem ismeri a törvényt (86. §. 
2. d), hogy ez nem mi raj tunk áll. De hogy, a törvényre 

utaláson kivül is. tudjunk neki érdemleges elutasítást adni, 
íme felolvasok belőle néhány darabot,1 önök pedig mond-
ják meg, mi lenne a véleményük, ha magunkon állana 
új énekes könyvet választani*. Mert világos, hogy valami 
ilyen esetre, sőt az ilyen esetek egész sorozatára kellene 
hivatkozni A. úrnak, hogy azt mondhassa, hogy »a hiva-
talos kőfalon át a mi istentiszteletünkbe avagy csak isko-
láinkba is* nem bírtam bevinni Uj Énekes Könyvemet, 
noha »nem tágitok« vele . . . 

Egyben azonban csakugyan nem tágítok. Anonymus 
felhozott érvei után is azt vallom, hogy mind a CL zsol-
tárt fel kell venni új énekes könyvünkbe is, és pedig 
a saját becsületes cimtáblájuk alatt, nem pedig az éne-
kek közé beosztva, m e r t : 

a) az énekek közé beosztás — majd akkor látnánk 
meg — még nehezebbé tenné az átdolgozok feladatát ; 
mert cím szerint az illető csoport énekkör szelleméhez, 
gondolat köréhez kellene idomítani a zsoltár szöveget. 
Pedig már is az a baj az új átdolgozásokban, hogy alig 
lehet felismerni bennök a zsoltárt. Az Anonymus által 
óhajtott célterv nyomán készülő átdolgozásokra — értek 
annyit a dologhoz, hogy jó lélekkel mondhatom — hogy 
>se hus se hal* lenne már az eredmény. 

b) Ugy, mint eddig is volt, mind a CL zsoltárt meg-
tartva, sokkal könnyebb a munka. Mert épen csak arra 
kell gondot, fordítani, hogy a nem csillagos versek tar-
talma kimaradjon, a megmaradó tartalom pedig meg-
maradjon, és — a kóta végett is — ütemezéshez alkal-
mazott verseléssel, a lehető legegyszerűbb fogalmazásban, 
a nép nyelvén legyen kidolgozva. Mert a nép nyelve a 
templomi nyelv. 

c) A népies vallás-erkölcsi olvasmányok termelése 
ugyan most már megindult; de ezek mellett, sőt ezek 
fölött szükség van, szükség lesz mindiga nép kezén forgó 
énekes könyvben azokra a zsoltárokra is, a melyek egy 
egész templomi gyülekezet hangulatához ugyan nem ille-
nek, de annál nagyobb szomjúsággal és titkon letörült 
könyek között olvastatnak azok által, a kik vagy öreg-
ség, vagy betegség, vagy öltözethiánya, vagy sértődés 
miatt otthon maradnak, templomba nem mehetnek. Nem 
tudják ezt a Koszorú füzetek pótolni soha. 

5. Anonymus úr, a saját felfogása igazolására a 
VI. füzet IV. zsoltárának egy versét be is mutat ja , ily 
szóval: »Hogyan énekelhetne keresztyén gyülekezet ily 
nődön: 

De legyen hát már tudtotokra, 
Hogy pártomon van ím az Úr. 
Mert az az Isten választottja, 
Ki nem hajolva útatokra, 
Tisztében meg nem tántorul. 

Ottlwn való használatra már ez is j ó ; és igaz a 
tartalom, mert tényleg a IV. zsoltár 4-dik versét foglalja 
magában. 

Az én átdolgozásom, úgy vélem, már templomi hasz-
nálatra is beválhat. 

Persze »minden cigány a maga lovát dicséri*. De 
bátor vagyok bemutatni is. És pedig a megfelelő bibliai 
szöveggel együttes kiállítás módszerét követve, hogy 
szemlélhető legyen az is, hogy csakugyan a zsoltárból 
van-e merítve az átdolgozás, tehát hogy igaz-e a tar-
talom ? 

Az eredeti szöveg 2-ik verse: Mikor kiáltok, hallgass 
meg engemet én igazságomnak Istene; a nyomorúságban 
vidámíts meg engemet. 



Feldolgozása: 

Te vagy igazságom, 
Te vagy vigasságom, 

Egyetlen reménységem; 
Midőn felkiáltok, 
Legott meghallgatod. 

Az eredeti szöveg 9-ik verse: Békességben lefek-
szem és elalszom; mert Te Uram egyedül adsz nekem 
bátorságos lakást. 

Feldolgozása: 

Én Uram! Én Istenem ! 
Míglen felébredek, 
Te állsz ágyam felett, 
Szent karod oltalmával. 

Az eredeti szöveg 7-ik verse: Uram mutasd meg 
nekünk a te orcádnak világát. 

Feldolgozása: 

S merre csak én járok, 
Te adsz bátorságot 
Szent orcád világával. 

Az eredeti szöveg 8-ik verse : És így nagyobb örö-
möt adsz az én szivemben, hogy nem mint mikor az ő 
borok és búzájok megsokasodnak. 

Feldolgozása : 

A kincs, a gazdagság 
Még nem fő boldogság, 

Benne el ne bízzatok. 
Az Lír szent orcája, 
Tiszta szent sugára 

Ragyogjon tirajtatok,— 
Hogy ne vétkezzetek ; 
S többet ér ez nektek 

Búzátok bőségénél, — 
És több vigasságot 
Áraszt ez reátok 

A bor tüzességénéi. 

Mint a hogyan a mesében van, hogy mikor a 
királyfi meglátott egy szép árvaleányt és el akarta venni 
feleségül és elment ahoz a házhoz, a hova bemenni látta 
a leányt: elébe állott a szép árva leánynak a mostohája 
és megmutatta a királyfinak — nem az árva leányt, 
hanem — a rábeszélő képességét, hogy az ő édes 
egyetlen leánya az, a ki épen a királyfinak való . . . . 
Anonymus módszerében is voltaképen nem az eredeti 
átdolgozásokat szemlélhetjük, hanem csak egy >cipőt* 
»pártát«, »kötényt« s több e féle részleteket . . . igen 
ügyes és igaz megjegyzések kíséretében . . . Majd a mikor 
a döntésre kerül a sor, akkor nagyon is helyén lesz meg-
vizsgálni még a köténymadzagját is az átdolgozott dara 
bóknak; de a nagyközönség — én úgy vélem — jobban 
szeretné látni magukat a >leányokat« . . . És pedig oly 
formán, hogy ha a szöveghűség ellen, vagy magának a 
szövegnek kidolgozhatósága ellen lehet valamit felhozni: 
akkor a szöveget kell szembeállítani a kidolgozással. 
(Mint p. o. a IV-dik zsoltárral bemutattam). A mikor 
pedig már csak válogatni kell a kész átdolgozások között: 
akkor meg ezeket kell egymással szembeállítani. De 
mindig »kiállítást* kell csinálnunk. Az ipar, a kereskede-
lem, a művészet, a tudomány ma már mind nemzetközi 
és világkiállításokkal dolgozÍK a régi — királyfi meséjébe 
illő — bírálat helyett. 

Az eredeti szöveg 5-dik verse: Haragudjatok, de ne 
vétkezzetek. 

Feldolgozása : 

Harag indulatja 
Habár által hatja, 

Kisértgeti szívetek : 
Bűnre hogy ne hajtson, 
Mindig visszatartson 

Az Úr szíve titeket. 

Az eredeti szöveg 3., 5. és 6-dik versei: Embereknek 
fiai! meddig szeretitek a hiúságot és keresitek a hazugsá-
got? Ne vétkezzetek. Áldozzatok igazságnak áldozatjával 
és bízzatok az Úrban. 

Feldolgozása: 

Ne tévelyegjetek, 
És ne vétkezzetek 

Az Isten ellenére. 
El nem hágy az Isten, 
Csak ti szent életben 

Járjatok 0 előtte. 

Ha az olvasó most már azt is látni akar ja , hogy a 
teljes zsoltárszövegből mit nem tudtam bele illeszteni a 
rímek és sormetszetek kalodájába: ott fogja találni épen 
azon 4-dik verset, melyet a Vl-ik füzet beillesztett, de 
Anonymus meg kiillesztett: »De legyen' tudtotokra, hogy 
magának választott az Úr engemet, kinek kedves vagyok.* 
És — ezen kiállításos módszer alkalmazásával — szín-
ről-színre láthatja azt is, hogy a beillesztelt tartalom is 
egészben vagy csak részben tudott érvényesülni, vagy 
épen csakhogy alatta érthető . . . 

6. És ezzel oda értem, hogy mit értek az alatt, hogy 
Anonymus »nem jó módszert követ ez ismertetésben?* 
Azt értem, hogy Anonymus módszerével nem a Vl-ik 
füzetet ismerjük ám meg, hanem csak Anonimus kiváló 
képességét . . . 

A VI. füzet egy darabját , a GIII. zsoltárt teljes 
egészében bemutatta Anonymus, azon kiemelő megjegy-
zéssel, hogy ezt, mint »a jövendő énekeskönyv képét* 
tekinthetjük. 

Csináljunk hát ezzel a CIII. zsoltárral egy kis ki-
állítást. Nem dicsérem én a magamét, nem bírálgatom a 
másét. »Győzzön, a mi jobb* a »közvélemény rokonszen-
vében*. 

Az én átdolgozásom. 

Áldjad lelkem a te Urad, Istened. 
Áldva mondja ki minden e szent nevet. 

Véghetetlen az ő szent irgalma: 
Megkegyelmez minden mi bűneinknek, 
Gyógyítója minden mi sérelminknek ; 

A haláltól is megment oltalma. 

Áldjad lelkem a te Urad Istened. 
Ő áldja meg minden jóval életed, 

Ifjúságod örömét 0 adja; 
Ő itél egykoron mindeneket. 
Irgalmasan osztja az ítéletet. 

Irgalomra fordul a haragja. 

Áldjad lelkem a te Urad, Istened. 
A magasból 0 őrködik feletted. 

Mint az atya szereti fiait: 
Úgy szeret a jó Isten is bennünket; 
Védve tartja kezében életünket, 

El nem zárja előlünk javait. 



Áldjad lelkem a te Urad, Istened. 
Ó végzi be majd mulandó életed, 

Mely mint gyenge virág a sík mezőn, 
Mint a mező hervadó kis virága, 
IJgy elmúlik, alig jön a világra : 

Ember nem tudja, hol volt ? hova lőn ? 

Áldjad lelkem a te Urad. Istened. 
Szent kezébe tedd le majdan lelkedet, 

Az egekben őrködik oltalma 
Azok felett, kik megtartják törvényit, 
Szeretik és őrzik az 0 ösvényit: 

Azokra száll az 0 szent irgalma. 

A VI. füzet átdolgozása. 

Imára lelkem! és az Istent áldjad, 
Egész valóm az 0 nevét imádjad, 

S el ne feledd jótéteményeit. 
Áldott az Isten, mert 0 nyújt kegyelmet,' 
Bűnön, halálon ő ad győzedelmet; 

Búnkban vigasztal, bajban megsegít. 

Szálljon az Úrhoz sziveink hálája, 
Mert életünket kegyesen táplálja, 

S mmden javával gazdagon betölt. 
0 jobb napot derít a szenvedőre, 
A csüggedt lelket kelti új erőre, 

S az, mint a sas, megifjul, szárnyat ölt. 

Óh! Uram, a te jóvoltod s szerelmed, 
Mely túl a felhőn mind az égig terjed, 

Miként az ég: tündöklő, végtelenj; 
Mint gyermekéhez az atya türelmes, 
Jó lelked is mihozzánk oly kegyelmes, 

S engedelemre kész vagy szüntelen. 

Te tudod, Uram, mily gyarló az ember, 
Csak egy porfelhő, mit a szél széjjel ver, 

Vagy mint a fű, olyan csak életünk. 
Gyorsan lehullunk, mint mező virága; 
Zúg az enyészet és "létünk világa 

Egy pillanatra semmiségbe tűnt! 

Add hát nekünk. Isten, te égi felség, 
Ha itt e földön nincs számunkra mentség, 

Add hát nekünk a te kegyelmedet; 
Örök javakkal gazdagítsd szivünket, 
Tegyed áldottá muló életünket, 

S ne hagyd elveszni bennünk lelkedet. 

Szállj lelkem, óh szállj örök Istenedhez, 
A mennybe szállj az égi seregekhez 

S azokkal együtt zengd az Ur nevét. 
Az igaz Istent áldja minden ember, 
0 a mi atyáftk a magas mennyekben, 

Honnan megáldja minden ő hivét! 

Gyöngyösmellék, 1900. febr. 27-én. 

Begedi Lajos, 
ev. ref. lelkész. 

Az »Erdélyi püspökség« kérdéséhez. 
Megemlékeztünk már arról a protestáló mozgalom-

ról, a melyet az »erdélyi püspök*-i címnek gróf Majláth 
Gusztáv gyulafehérvári róm. kath. püspök által történt 
monopolizálása támasztott az erdélyi protestáns körökben. 
Említettük azt is, hogy az erdélyi ref. egyházkerület 
igazgató tanácsa legközelebb egy memorandumba foglalta 
protestációját. A kérdés legelső sorban az erdélyi protes-
táns egyházakat érdekli ugyan; de általános érdekkel is 
bír, a mennyiben Majláth püspök monopolizáló törek-
vésében is az az ultramontán reakció nyilvánul meg, a 
mely érvényesülni törekszik széles e hazában, s a mely-
nek figyelemre méltó nyilvánulásait láttuk legközelebb a 
róm. kath. autonómiai kongresszuson is. Épen azért szük-
ségesnek ítéljük, hogy ezt a kérdést, az erdélyi ref. 
igazgatótanács memoranduma alapján részletesebben is 
ismertessük. Szükséges reámutatnunk a protestáns ellenes 
pápás törekvések eme nyilvánulására, hogy lássuk a 
bennünket fenyegető veszedelmeket ez irányban is és meg-
tehessük a szükséges óvó intézkedéseket, a törvény által 
biztosított paritás és protestáns egyházaink jogainak meg-
védelmezésére. Majláth Gusztáv püspök úr ugyan, gúnyo-
san annyit jegyzett meg e protestációra, hogy csudálkozik 
azon, hogy a reformátusok egyházi dolgaik mellett még 
arra is ráérnek, hogy olyan dolgot feszegessenek, a mely-
nek jogos voltát a törvény és a történelem is elismeri, 
és a pápás pénzzel szubvencionált napi lapok, különösen 
pedig a Budapesti Hirlap Simplex-e igazat is ad n e k i ; de 
minket protestánsokat mindezeknek nem szabad meg-
téveszteniük. Majláth Gusztáv törekvése és elért sikere az 
ul tramontanizmus diadala a magyar kormány segítségével. 
A kormányok és kormányszékek segítségével érte el 
diadalát a pápás reakció a múltban i s ; azért hát prin-
cipiis obsta! Jó lesz e kérdés és az e mögött lappangó 
törekvések felett gondolkozniok protestáns egyházunk papi 
és világi vezetőinek egyaránt ! 

Az »erdélyi püspök* cím kérdését és az erdélyi ref. 
igazgatótanácsnak a kultuszminiszterhez intézett memo-
randumát a következőkben ismertetjük. 

A kultuszminiszter a mult 1899. évi ápril 11-én 
1185 eln. sz. a. a következő körrendeletet intézte az 
ország valamennyi törvényhatóságához: »Több törvény-
hatóság hivatalos levelezésében a Gyulafehérvárott székelő 
róm. kath. püspököt majd »gyulafehérvári róm. kath. 
püspöknek«, majd pedig »erdélyi latin szertartású kath. 
püspöknek* címezi, holott szóbanforgó püspököt, a püspök-
ség alapítása óta a fenmaradt királyi kinevezési okmá-
nyok és egyéb okirati emlékek tanúsága szerint minden-
kor az »erdélyi püspök« f»Episcopus Transsylvaniae* 
vagy »Episcopus Transsylvaniensis«) cím illette meg, miért 
is utasítom a törvényhatóságot, miszerint az említett 
püspökhöz intézett hivatalos levelekben jövőben minden 
hozzáadás, avagy változtatás nélkül az »erdélyi püspök* 
cím használandó*. 

A memorandum alapvető részében erre nézve a 
következőket mond ja : »Az erdélyi róm. kath. püspöknek 
a »róm. kath*. jelző elhagyásával megállapított amaz 
»erdélyi püspök* címe, — valamint ezen címnek épen 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által egye-
dül jogos cím gyanánt való megállapítása, — nemkülön-
ben az országos közhatóságoknak ezen cím kizárólagos 
hivatalos használatára való utasítása sérelmes az összes 
nem róm. kath. egyházakra s főleg reánk erdélyi protes-
tánsokra nézve, s mi a magunk részéről a törvényesen 
bevett keresztyén vallások és egyházak között egyen-



jogosságot megállapító országos törvényeink megsértését 
látjuk benne és épen azért kérjük Nagyméltóságodat, 
hogy említett körrendeletét hatályon kivül helyezni mél-
tóztassék*. Majd kifejezi, hogy semmi észrevétele nincs 
az ellen, ha a róm. kath. egyház a maga keblében 
»erdélyi püspöknek* nevezi az erdélyi róm. kath. püspö-
kö t ; semmi nemű sérelmet nem érez, ha az állam tör-
vényei, vagy kormányrendeletei s intézvényeiben a hazai 
latin és görögszertartású egyház körén belől a »róm. 
kath.* vagy »lat. szert, kath.* jelző mellőzésével használ-
tatik az »erdélyi püspök* c ím; azonban midőn az emlí-
tett cím nem felekezeti összefüggésében, hanem abból 
kiszakítva, önálló közjogi jelentőségben és alakban jelenik 
meg, — a mikor az állam és hatóságai a törvényesen 
bevett vallások közötti egyenlőséget biztosító törvények 
dacára nem interkonfesszionális álláspontot, hanem az 
egyik vallásnak felekezeti álláspontját foglalják el a többi 
vallások sérelmére, ezt hallgatással nem mellőzheti, hanem 
a vallás egyenlőséget biztosító törvényeknek az állam és 
hatóságai által való megtartása érdekében fel kell emelnie 
szavát. 

Fel, mert az »erdélvi püspök* címnek a »róm 
kath * jelző elhagyásával kötelezővé tételét sürgető törek-
vésben s így azon cím kizárólagos használatát elrendelő 
körrendeletben is a felekezeti és nem a közjogi fölfogás 
jut érvényre. Ez a törekvés közel 200 éves ugyan már, 
de az erdélyi protestantizmus nem emelte fel ellene 
tiltakozó szavát mindez ideig; mert az »erdélyi püspök* 
címet kizárólagossá tenni akaró rendeletek a protestáns 
ellenes kormányok és kormányszékek által adattak ki. 
Most azonban, a mikor az az alkotmányos és a felekezeti 
egyenjogúságot hirdető kormány útján érvényesült, szük-
ségesnek tartja, hogy a felekezeti egyenjogúságot és külö-
nösen az erdélyi felekezetközi viszonyokat szabályozó 
törvények alapján protestáljon az ellen. 

A memorandum okmányok alapján részletesen be-
bizonyítja ezután, hogy a reformációt megelőzőleg sem 
volt az »erdélyi püspök* cím kizárólagos, hanem, felváltva 
használtatott az »erdélyrészi fehérvári püspökség* és a 
»fehérvari püspökség* címekkel, s hogy mindezek csak 
rövidítései valának a teljes »episcopus ecclesiae Albensis 
Transsilvaniae* cimnek. 

A reformáció korában az 1556 szászsebesi ország-
gyü'és kitanácsolván Erdélyből Bornemissza Pál püspö-
köt, majd az 1601-iki kolozsvári 'országgyűlés, Náprágyi 
Demeter püspök száműzetése után kimondván, hogy »ez-
után is soha efféle püspökség ide ne szállhasson, se püs-
pöksége ne observáltassék*, s ennek megfelelöleg az Appr. 
Const. P. I. T. 1. art. 9. megállapítván, hogy az erdélyi 
róm. katholikusoknak csak vikáriusuk lehet: a XVI. szá-
zad második felétől kezdve az erdélyi róm. kath. püspök-
ség nemcsak de facto. hanem de jure is megszűnt, s 
miután Erdély a négy felekezetet (reformata evangelica, 
lutherana, unitaria, eatholica vagy pápista) teljesen egyen-
jogú vá tette, természetes dolog, hogy a róm hath. egy-
ház vikáriusa sem tekintetett »Erdély püspöké ' -nek, 
hanem annak helyébe az egyes püspököknek felekezetük 
után való denominációja lépett. 

Az erdelyi róm. kath. püspökségnek eme »dejure« 
megszüntetését teljességgel nem másíthatta meg az a kö-
rülmény, hogy a magyar királyok címzetes »erdélyi püs 
pököket* neveztek ki. Bármi történt is e kérdésben Erdé-
lyen kivül, ez a magyar királyok által is önálló s függet-
len államnak elismert Erdélyt belügyeiben, szuverén tör-
vényhozásának intézkedéseit törvényi érvényükben nem 
érintette. A magyar királyok által eszközölt »erdélyi püs-
pök «-cím osztogatás a független Erdelyre nézve semmi 

jelentőséggel nem bírt és a vallások egyenjogúságáról 
alkotott közjogi alaptörvényeit, az ezek alapján kifejlődött 
egyházi állapotokat nem illethette és módosíthatta, a mit 
elismer és megerősít a Leopoldinum diploma is, a mely-
nek első pontja az erdélyi, közjog vallásügyi törvényeit, 
az Appr. és Comp. Constitutiók egészével elfogadja, a 
vallasügy statusquoját elismeri, s azoknak megtartását 
ünnepélyesen biztosítja; a mi által tehát a címzetes püs-
pökök kinevezésében fentartani állított jogfolytonosság 
önmagától erejét veszti s elenyészik. 

A róm. kath. reakció idejében III. Karoly 1715-ben 
visszaállította ugyan, az erdélyi rendek megkérdezése nél-
kül, a gyulafehérvári róm. kath. püspökséget s ettől kezdve 
a királyi kinevezési oklevelekben, valamint a kormányszé-
lek rendeleteiben ez a püspökség »erdélyi püspökség* cím 
alatt említtetik ugyan : de ez az abusus jogot nem al-
kothat, annyival kevésbé, mert ha az erdélyi országgyű-
lések elismerték is a gyulafehérvári püspökség restitu-
cióját, azt soha sem tekintették restitutio in integrumnak, 
hanem mindenkor őrködtek a felekezeti egyenjogúság 
megóvása felett, s a visszaállított püspöki székben ülők 
címe nem >erdélyi püspök*, hanem »római katholikus* 
vagy röviden: »katholikus püspök*. 

Az »erdélyi püspök* cim kérdését a folyó században, 
1854-ben Haynald Lajos bolygatta fel újra, s kieszközölte 
az abszolút osztrák kormánytól e cím kizárólagos hasz-
nálatát ; dacára annak, hogy az erdélyrészi helytartótanács 
reámutatott arra, hogy a püspökség újra felállítását maga-
ban foglaló 1751. I. törvénycikkben a gyulafehérvári 
püspökség »episcopus romano-catholicus Transsylvaniensis* 
címen neveztetik. Kieszközölhette, mert az absolut kor-
mány egyebekben sem vette semmibe Magyarország és 
Erdély alkotmányos törvényhozási intézkedéseit, s mint 
tudvalevő, épen nem lelkesedett a protestantizmusért, a 
melyben hatalmas ellenfelet talált mind beolvasztó, mind 
germanizálo, mind katholizáló törekvéseivel szemben. 

Mindezek alapján reámutat a memorandum arra a 
tényre, hogy a Gyulafehérvárott székelő róm. kath. püspök-
nek »erdélyi püspök* címe a XVIII. századtól fogva 
csakis azon uralkodók s kormányok rendeleteiben s ok-
irataiban rendeltetik, illetőleg használtatik, a melyek a 
protestáns egyházak iránt ellenséges vagy legalább is 
barátságtalan indulattal viseltettek, s a melyek a róm. 
kath. vallás érdekei1 még a törvények mellőzésével is elő-
mozdítani feladatuknak tartották. Ellenben azok az ország-
gyűlési törvények, melyek a gyulafehérvári püspökkel és 
püspökséggel foglalkoznak, valamint az országgyűléseknek 
irományai, jegyzőkönyvei a püspökség újból való fel-
állítása óta »erdélyi róm. kath püspöknek« nevezik az 
illető püspököt. — Az 1868. évi 4b. t -c. 14. §-a pedig 
érvényben hagyván, újból megerősítette Erdély mindazon 
törvényeit, melyek >a bevett vallásfelekezetek, egyházak 
és egyházi hatóságok vallásgyakorlati s önkormányzati 
szabadságát, jogegyenlőségét, egymásktözti viszonyait s 
illetőleg hatáskörét biztosítják«, — kétségtelen, hogy az 
erdélyi róm. kath püspöknek oly címe, mely nem csak 
hogy a hazai érvényes törvényekben nem gyökerezik, sőt 
ezek épen ellenkezőleg határozottan és világosan más 
címmel élnek; — oly címe, melyről apodiktikusan ki 
lehet mutatni, be lehet bizonyítani, hogy az a törvé-
nyekkel ellenkező, ennélfogva a törvények erejénél fogva, 
legalább ezen részökben érvénytelen kormányrendeleteken 
nyugszik ; — oly címe, mely alkotmányosságunk új kor-
szaka óta csak is elnézésből és tévedésből kerülhetett a 
királyi kinevezési okmányokba és egyéb okiratokba; 
az erdélyi róm. kath. püspöknek olyan címe, mint az 
• erdélyi püspök* cím. a jogegyenlőséggel biró, fundamen-
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tális törvények által biztosított különböző vallások és egy-
házak sérelme, az érvényes vallásügyi állami törvények 
megsértése nélkül jövőre fenn nem tartható. 

A memorandum végül kifejti, hogy nem lát ugyan 
a kultuszminiszter intézkedésében felekezeti tendenciát ; 
de miután meg van győződve, hogy rendeletét a törté-
neti és jogi előzmények felől kellőleg nem tájékozva bocsá-
totta ki, reméli, hogy a kérdésnek általa világosságba 
helyezése után azt hatályon kivül fogja helyezni, — a 
mi ha nem történnék meg, a sérelem orvoslása végett 
az ország törvényhozását fogják megkeresni. 

A memorandumot a konvent utján akar ja felterjeszt-
tetni az igazgatótanács a kultuszminiszterhez ; jó lesz 
azonban vigyázni, hogy a »toleráns« és »konciáliáus« 
kálvinista egyházi politika egyszerűen az irat tárba ne 
utasítsa. 

MISSZIÓÜGY. 
Jelentés a keresztyén diákok londoni 
nemzetközi missziói konferenciájáról. 

(Folytatás és vége.) 

A második nap, január 3-ika, a mely, valamint a 
a többi napok is, ^ l O - k o r istentisztelettel vette kezde-
tét, a külföldi delegátusok napja volt. A 1/ií 1-kor kezdődött 
ülésen legelső sorban is dr. Fries, a világszövetség titkára 
tett jelentést a mozgalom jelentősebb eseményei felől, a 
melyből örömmel vettük tudomásul, hogy a liverpooli 
konferencia óta Indiában, Chinában, Japánban, Ausztrá-
liában, Dél-Afrikában szerveztetett a studensek missziói 
mozgalma; hogy a világszövetség immár 32 ország ifjú-
ságával tart fenn összeköttetést, és hogy a mult évben a 
hollandiai, franciaországi és svájci ifjúsági mozgalom 
csatlakozott hivatalosan is a szövetséghez. — Majd Dun-
can elnök bejelentvén, hogy mely kül-országok ifjúságai 
képviseltették magokat a konferencián, a legmelegebben 
üdvözölt bennünket, külföldi delegátusokat, s felhívta a 
konferencia angliai képviselőit és a nagy közönséget, 
hogy bennünket szintén igazi angol szivélyességgel üdvö-
zöljenek. Mintegy varázsütésre emelkedett fel az egész kon-
ferencia, s háromszoros, lélekből fakadt hatalmas angol 
éljenzés hangzott fel, a mit mi felállással és szintén há-
romszoros éljenzéssel köszöntünk meg. 

Az üdvözlés után a külföldi delegátusok jelentései 
következtek a nemzeti ifjúsági mozgalmakról. A missziói 
területekről szóló jelentéstételek a részleges meetingekre 
osztatván be, ez alkalommal csak a német, francia, svájci, 
skandináviai, délafrikai és ausztráliai delegátusok elnökei 
tettek jelentést; továbbá én szóltam a mi egyesületünk és 
a többi megbizó egyesületek nevében, kifejezve rokon-
szenvünket, lelki együttérzésünket s felolvasva hivatalos 
jelentésünknek a magyar ifjúsági mozgalmakra vonat-
kozó részét. Rövid beszédemet s jelentésünket, bár abban 
bizony igen igen csekély örvendetes volt a többi külföldi dele-
gátusokéhoz képest, szívesen fogadták, s a felhangzott 
tetszésnyilvánítás szép bizonyítéka volt annak, hogy a 

konferencia nem nézi le, sőt örömmel tekinti még az 
olyan csekély kezdetet is, mint a milyet mi felmutathattunk. 

Megbecsültek bennünket, örültek a mi kezdetleges 
mozgalmainknak is; de legyünk rajta, [hogy erősen állván 
a hitben és a szeretetben s folytatva lelkesen, kitartóan, 
a Krisztussal való egyességben a megkezdett munkát , a 
jövő konferencián már olyan eredményeket mutathassunk 
fel, a mely ne álljon mögötte egyik hozzánk hasonló számú 
és erejű nemzetéenek sem! 

Déli órakor tartottuk a második ülést, a melyen 
a téma »Az evangélizáció, mint az egyház legelső rangú 
kötelessége« volt. Ketten fejtegették a témát, a canter-
buryi érsek és Alexander Connel, egyike a legnevesebb 
angol leikészeknek. S bár már jelentésem így is hosszúra 
nyúlt, még sem állhatom meg, hogy remek beszédeikből 
egy néhány részletet fel ne említsek, hogy hadd hassanak 
azok mi reánk magyarokra s a mi magyar protestáns 
egyházunkra is. Az egyház — mondá a cantenbury-i érsek 
— a végre alapíttatott, hogy elvigye az evangélium vigasz-
taló, megváltó és boldogító igéit az egész emberiséghez, 
— s ha ezt nem cselekszi, nem tölti be hivatását. Az 
egyháznak nagy kötelességei varinak azokkal szemben is, 
a kik már benn vannak az egyházban; de époly nagy 
kötelességei vannak azokkal szemben is, a kik még 
azon kivül állanak, mert a Krisztus ugyan meghall 
érettünk a kálvárián, de az emberekre, az ő tudomá-
nyán felépült egyházra hagyta az ő áldozatának hirde-
tését s annak hasznainak az egész emberiséggel való 
közlését. — Krisztus lelkének egyetlen vágya a világ 
megváltása s annak evangélizálása vala — mondá Ale-
xander Connel. Az evangélizáció az egyház szive és az 
az egyház, a melyben a Krisztus él, szive a világnak. Ha 
az egyház nem teljesíti misszionáló hivatását , akkor élete 
nem a Krisztus- élete; akkor minden egyéb törekvésében 
kudarcot vall és megholt önmagában. 

A délutáni órákat részleges és speciális konferenciák 
töltötték ki, a melyek főként a missziói területeket, az 
azokon folyó evangéliumi munkákat ismertették s azok 
szükségeit mutatták fel. Külön konferenciák voltak az 
afrikai, chinai, indiai, japáni, délamerikai, továbbá a 
zsidók, mohamedánok és a görög keletiek közt folyó 
missziók felett, s az ott működő vagy működött misszio-
náriusok ajkairól hallottak bizonyára sok ifjú lélekben 
keltették fel a szent elhatározást, hogy ők is azoknak a 
munkásoknak a sorába álljanak, a kik a Krisztus bol-
dogító evangéliumát viszik el a sötétségben ülő népekhez. 

Ugyanilyen buzdító, munkára hívó volt az esti ülés 
témája is, a mely »A világ szüksége« vala. A két szó-
nok : Bruce egykori perzsiai és Duncan Main chinai 
misszionáriusok megdöbbentő színekkel ecsetelték a po-
gány világ vallási, erkölcsi, szellemi és testi nyomorúsá-
gát s meggyőző erővel bizonyították be, hogy azt csak a 
Krisztus evangéliuma válthatja meg. 

Csütörtökön, j anuár 4-én délelőtt a pogány missziók 
történetét mutatták fel. Dr. Georg Smith, a skót szabad 
egyház külmissziói titkára szólt a pogány missziókról, az 



első keresztyénség korától kezdve 1800-ig; Ward law 
Thompson, a londoni missziói társaság titkára pedig 
1800-tól a jelen korig. A két korszak összehasonlításá-
ból kitűnt az a már fentebb is említett tény, hogy az 
evangéliumi keresztyénség a XlX-ik században többet tett 
a világ evangélizálására, mint a róm. kath. egyház 14 
évszázadon keresztül. 

Délután 3 órakor a nagyteremben a theológusok 
számára volt egy speciais konferencia; a kisebb termek-
ben pedig a pogányok iskoláztatása, evangelizálása és az 
orvosi missziók felett folyt a tanácskozás. Én a theoló-
gusok konferenciáján vettem részt s nagy tanulsággal 
hallgattam meg Ellisonnak, a windsori vikáriusnak és 
Earl Taylornak, az amerikai studens mozgalom elnökének 
beszédeit, a melyekben az if jakat a szentírás buzgó ta-
nulmányozására, az igének lélekből hirdetésére, a belmisz-
sziói munkák gyakorlására és a külmisszióban való rész-
vételre buzdították. 

Este 7 órakor újra közös ülés volt, a melyen Speer, 
az egyes, államok presbiteri egyházának külföldi missziói 
titkára és Watson lelkész mondottak beszédeket, szólván 
a Szentléleknek segítő kegyelméről a missziókban és az 
imádságnak a nehéz missziói munkában erősítő, bátorító, 
vigasztaló hatalmáról. 

A pénteki, január 5-diki délelőtti ülésen a keresz-
tyéni adakozásról, áldozatkészségről és a missziói mun-
kák anyagi támogatásának szükségéről volt szó, mintegy 
előkészületül az esteli pénztári jelentésre és a kért ada-
kozásra. A délutáni első ülésen a missziói munkára elő-
készület képezte a tanácskozás tárgyát és pedig három : 
testi, észbeli és lelki tekintetben. A szónokok hangoztat-
ták testi tekintetben a mértékletességet, — észbeli tekin-
tetben a szorgalmas tanulást , — lelki tekintetben pedig 
a Krisztussal való egybeforrásí. 

A délutánt a konferencia tagjai legnagyobbrészben 
a misszió-társulatok látogatásával töltötték el, s volt alkal-
munk válogatni, a menyiben vagy 30 társaság rendezett 
e délután előadásokat saját helyiségeiben. Én magam a 
Brit és külföldi bibliaterjesztő társaság meghívását fogad-
tam el, egyfelől, hogy újra megnézzem a »Bible House« 
bámulatrakellő berendezését és óriási raktárait , másfelől 
pedig, hogy találkozhassam egyik nagynevű hazánkfiával, 
egyesületünknek is pártoló tagjával: dr. Duka Tivadarral, 
a ki a bibi. terj .társaság intéző bizottságának tagja. Első 
óhajtásom teljesült, mert végig jártam a »Bible House«-t 
s még erősebb lett lelkemben a tisztelet és a hála a 
társaság iránt, a mely immár több mint 300 nyelven 
nyomat ja Istennek igéjét és nyomatja azok között a mi 
magyar bibliánkat is. Másik óhajtásom, hogy dr. Duka 
úrral találkozhassam, sajnálatomra nem teljesült; de azért 
mégis volt szerencsém elbeszélgetni vele. mert vasárnap 
délután lakásán kerestem fel. 

A pénteken esteli ülésnek egyik legfelemelöbb moz 
zanata Tissington Tatlow titkár pénztári jelentése és a 
mozgalom céljaira való gyűjtés volt. A pénztári jelentés 
szerint a konferencia költségei 1200 angol fontra, tehát 

körülbelül 14,000 forintra rúgtak, a mely óriási összeg 
azonban, a mint a titkár örömmel jelentette, önkéntes 
adakozások folytán mind az utolsó krajcárig fedezve volt. 
Boldog nép, a mely így tud áldozni! Mi pár ezer forintot 
évek alatt sem tudunk összehordani a mi céljainkra! 
Ok tudnak, mert él bennök az Isten országának szerelme; 
— mi pedig nem tudunk, mert nem él bennünk, hanem 
annak helyét a közöny és a kicsinyes önzés foglalja el. 

A mozgalom továbbvitelére, a jelentés szerint a 
folyó évre még 1600 angol font, körülbelül 18,000 forint 
szükséges, de abból 600 font már fedezve levén, hiány-
zott még 1000 font. Épen azért fel is hivta a titkár a 
konferencia tagjait és a nagyközönséget, hogy azt, önkén-
tes adományok által segítsenek összehozni. Kis, váltó-
szerü blankettákat osztottak szét az összegek megaján-
lása végett, s mire az ülésnek vége lett, akkorára az 
1000 font helyett 1100 font volt megajánlva. 

íme ilyen az evangéliumi keresztyénség áldozat-
készsége. Óh bár az Istennek lelke minket is s a mi 
közönségünket is megindítaná erre ! Akkor mi is tudnánk 
haladni; mi is tudnánk hajlékot adni a mi ifjainknak! 

Szombaton, január 6-án délelőtt arról tanácskoz-
tunk, hogy mily nagy szükségök van a misszióknak 
tudományosan képzett emberekre, s arra buzdították a 
szónokok az ifjúságot, hogy minél nagyobb számmal szen-
telje magát a misszió szent munkájára . 

Este 7 órakor pedig az utolsó ülésre jöttünk össze, 
hogy hálát adjunk nagy és kegyelmes Istenünknek, s hogy 
búcsút véve egymástól, szétoszoljunk a világ minden ré-
szére, vive lelkünkben gazdag tapasztalatokat, szent érzé-
seket és szent elhatározásokat. — Az első búcsúszót 
Hawkes, az oxfordi egyetem hallgatója mondotta, kifejezve 
a konferencia háláját és köszönetét az elnök és a ren-
dező bizottság tagjai iránt, a kik valóban bámulatraméltó 
munkát fejtettek ki az alatt az egy hét alatt. Hawkes után 
dr. Fries a külföldi delegátusok köszönetét tolmácsolta 
az irántuk tanúsított szíves szeretet és vendéglátásért; 
Effie Frice kisasszony, az amerikai delegátusok egyike 
pedig a hölgydelegátusokhoz intézett szívélyes búcsú sza-
vakat. Duncan elnök az irás eme szavai t : »A Jézus 
Krisztus tegnap és ma ugyanaz és mindörökké ugyanazon 
lészen« — ajánlotta, mint boldogító útravalót a konfe-
rencia tagjainak figyelmébe, s azzal az óhajtással fejezte 
be beszédét, hogy bárcsak e konferencia minden egyes 
jelenvoltat elvezérelt volna a Krisztushoz, s bárcsak azt 
eszközölhette volna, hogy mindnyájan átengedtük volna 
magunkat ő neki, hogy végbevigye bennünk és általunk 
az ő szent akaratát. — Oldham technikus buzgó imád-
sága után az elnök áldáskivánása rekesztette be az ülést; 
s a mikor az orgona szivhezszóló hangjai és a doxológia 
égre szárnyaló igéinek éneklése közben kivonultunk, olyan 
nehéz volt megválnunk attól a helytől, a hol érezte lel-
künk, hogy az Úr közel volt hozzá s a hol az ő fensé-
ges dolgai felett tanácskozva oly sok vigasztalást, bátor-
ságot, szent elhatározásokat nyer t ! 

Ime, így folyt le a reám nézve igen igen emlékeze-
t e 



tes konferencia, s ha még megemlítem, hogy a bizottság 
egy szemléltető kiállítást is rendezett egy külön helyiség-
ben, a melyen részint statisztikai táblázatokban, részint 
grafikus ábrázolásokban fel volt tüntetve, igen érdekesen 
és tanulságosan a pogány missziók minden mozzanata, 
akkor beszámoltam küldetésemről. 

Szavaimat azonban nem rekeszthetem be a nélkül, 
líogy egy pár tanulságot ne vonjak le a konferenciából s 
azt oda ne állítsam magunk elé. 

Első s legfőbb tanulság az, hogy nagy eredménye-
ket csak a Krisztussal lélekbeli és életben való egyesülés 
mellett lehet létrehozni. A hol a Krisztus lelke él a lel-
kekben, ott van csak élet egyedül. Krisztus nélkül nincs 
elet, nincs előhaladás, nincs felvirágzás. Ha tehát mi is 
valóban élni akarunk, adjuk át magunkat megváltó Krisz-
tusunknak, hogy éljünk többé ne mi, hanem éljen ő mi 
bennünk, s -akkor mi is haladni fogunk, meggyőzzük 
hitünkkel a világot, s eloszlanak egyéni, egyházi és tár-
sadalmi életünk egéről a közönynek, a kétségnek, a h í . 
zonytalanságnak, a kétségbeesésnek és szomorú tengődés-
nek most még ott ülő nehéz fellegei. 

A második tanulság az, hogy az if júságnak nagy 
és magasztos hivatása van istenországa terjesztésébent 
Evangélizálnia kell saját magát és a saját generációját, 
hogy boldoggá tehesse önmagát, felvirágoztassa egyházát 
és hirdesse a Krisztus megváltó evangéliumát, mind a 
névleges keresztyéneknek, mind a még az Isten fenséges 
országát nem ismerő emberiségnek. 

If jú testvéreim! Ti vagytok a jövő reménysége s a 
jövő alapja. Akarjátok-e, hogy rajtatok biztosan nyugod-
jék e hazának, e mi magyar protestáns anyaszentegyhá-
zunknak, az evangéliumi keresztyénségnek alkotmánya ? 
Ha igen, vegyetek okulást külföldi testvéreitek felemelő 
példájából! Keressétek Istennek országát és annak igaz-
ságát ; tárjátok ki lelketeket az Istennek felétek sugárzó 
kegyelme előtt; hallgassátok meg Megváltótoknak, a hű 
pásztornak az evangéliumból felétek hangzó hivógató 
szavát és kövessétek ő t ! Boldog, viruló mezőkre, hüs 
patakokhoz vezérel ő el titeket, s megelégít, meggazdagít 
benneteket lelki áldásaival. Ne csüggedjetek! Se a közöny 
se a gúny, se a visszautasíttatás ne tartson fel benne-
teket nemes törekvéseitekben! A Krisztus tegnap és ma, 
s Angliában és Magyarországon egy és ugyanaz. Ha ő 
benne hisztek, hozzá ragaszkodtok s az ő nevében mun-
kálkodtok : meg fogja adni tinektek is a diadalmat ! 

A harmadik tanulság pedig szól magának az egy-
háznak. Külföldi hitrokon egyházaink már mind látják, 
tudják, hogy az ifjúság evangélizálása- s az evangélizált 
i f júság az egyházak legbiztosabb alapja. A Krisztusnk 
megnyert s a Krisztussal élő ifjak képezik a legjobb egy-
báztagokat, a kik hitöket meg nem tagadják, az egyház 
érdekeit szívükön hordják s annak terheit kész szívvel, 
ki nem apadó áldozatkészséggel hordozzák. Ilyen if jakra, 
ilyen egyháztagokra nemcsak a külföldi hitrokon egy-
házaknak van szükségük, hanem a mi magyar prot. egy-
hazunknak is ; mert íme, nehéz idők járnak felettünk és 

épen ifjú generációnk az, a mely leggyengébb a hitben 
s az egyházszeretetben, s rövid néhány esztendő alatt 
ezrével tagadta meg ősei szent vallását s engedte át. gyer-
mekeit annak az egyháznak, a mely ellen élő protestáció-
ként kellene állanunk szüntelen. 

Egyházam őrállói, pásztora i ! lássátok meg a vesze-
delmet, a mely a gondozásotokra bízott nyájat fenyegeti, s 
ragadjátok meg a felétek nyújtott védő fegyvert! Ne kicsi-
nyeljétek az ifjúság mozgalmát; ne utasítsátok azt vissza, 
hanem inkább vegyétek fel annak gondját ; álljatok élére, 
s vigyétek diadalra széles e hazaban, egyházunk minden 
gyülekezetében: mert csak az ifjúsággal együtt munkálva 
építhetitek meg Sionunk leomlott bástyáit s tűzben meg-
égeti kapuit! 

Hamar István. 

K Ü L F Ö L D . 

Kalászok a külföldi egyházi élet mezejeről. 
A kiátkozott tudós. — Az angol ritualisták megrendszabályozása. 
— A római egyház a népért, de önmagáért. — Az idők jelei a 

római egyházban. — 

Az angol r. katholikusok dicsekedése, bátor és nagy-
rabecsült hőse: dr. Mivart György magára vonta Róma 
erejét vesztett átok-villámait. Nagyra becsülték az egyházi 
körökben, mivel a tudománynak tekintélyes és hírneves 
művelője s e mellett buzgó r. katholikus volt eddig és 
sokat tett Angliában a r. katholicizmus vonzó alakban 
való feltüntetésére. És most ez a nagyrabecsült tudós 
odáig jutott, hogy neve gyűlöletessé lett azok előtt, a kik-
nek eddig büszkeségük volt. Vaughan bibornok értésére 
adta, hogy addig minden szentségtől eltiltja, míg magat 
az egyház tekintélye előtt meg nem alázza. 

E meghasonlás oka az, hogy a nagy tudós nem 
vonhatta ki magát a modern eszmék hatása alól. Mint 
maga megvallja, 1893-ig komolyan hitte, hogy a tudo-
mány és a r. katholikus dogmák kibékíthetők, összeegyez-
tethetők De az említett évben kiadott pápai encyklika, — 
mely mintegy válasz volt az ő e című értekezésére: »A 
r. kath. egyház és a bibliai kritika* — kiábrándította 
jámbor hitéből. Egy ideig egy pap barát ja eloszlatta 
ugyan aggályait ; de végre is nem tudta meggyőződését 
kiirtani. így született meg a mult évben egy újabb érte-
kezése, melyben a római egyház büszkén hangzó »sem-
per eadem*-jét veszi vizsgálat alá s kimutatja, hogy az 
öncsalás. Kimutatja, hogy ma már a tudomány fejlődése, 
ismereteink bővülése következtében a mai ember egészen 
máskép gondolkozik, mint gondolkoztak az ősök. Maga 
a r. kath. egyház is, bár hallgatagon, elismer oly nézete-
ket, a melyekért a mult századokban máglyára hurcolta 
a gondolkozókat. Bár e nézeteket ma még csak a művel-
tebbek vallják, de a közel jövőben a tömegek is vallani 
fogják. Kifogásolja, hogy a r. kath. egyház, illetőleg a 
pápa a legfőbb döntő tekintélyt arrogal.ja. Nyíltan ki-
mondja, hogy a tudomány egyes ágaiban azokat illeti 



a tekintély, a kik az illető tudománynyal behatólag fog-
lalkoznak, s hiszi, hogy nemsokára eljő az idő, a mikor 
a r. katholikusok nem csak a régi idők eszméit tartják 
becseseknek, hanem az újkorét is. 

Mi természetesebb, minthogy e kijelentések a túlsó 
táborban nagy riadalmat okoztak. Akadt is rögtön egy 
jezsuita páter, a ki hogy Mivartot és a hozzá hasonló józa-
nabb gondolkozásuakat meggyőzze, amúgy hevenyében, 
a szentírás ama közléséből, hogy a feltámadott Krisztus 
tanítványaival többször szólott az »Isten országáról*, ezt 
a következtetést hozta ki : Isten országa — az egyház. 
Eme tanításaiban pedig az Úr az egyház szervezetét al-
kotta meg és az örök érvényű, csalhatatlan dogmákat 
adta át nekik, melyeket az egyház a mai napig megtar-
tott stb. Hogy Vaughan kardinális mit tett ? — felebb elmon-
dottuk. De ezt megelőzőleg a lapja, a Tablet többször és 
hevesen megtámadta a tudóst. Rágalmazónak, gyávának, 
orvtámadónak nevezte el. E közben több levelet is vál-
tott a tudós és a kardinális. Ez a levelezés megjelent a 
Time.sben és érdekes adalékot nyújt ar ra nézve, hogy a 
római egyház mily állást foglal el a tudománynyal és az igaz-
elmüséggel szemben. De érdekes adalékot nyújt arra nézve 
is, hogy az egyháznak mily vigasztalan helyzete van a 
világossággal szemben. Mert kiviláglik belőle, hogy a 
mélyebb gondolkodásnak, a komoly kutatásnak nem tud 
irányt szabni, hanem csak brutális erőszakkal akar ja azt 
elnyomni. 

De az ügynek további fejleménye még érdekesebb. 
A bibornok föntebb említett határozatara egy előkelő 
angol úr, régi r. katholikus család sarja, védelmére kelt 
a tudósnak. S a lapokban közölt nyilt levelében egyebek 
közt ezt i r .a : »Eljött az idő, a midőn a közérzületre tá-
maszkodhat ik a r. katholikus ember, a ki, mint én is. 
hiszi és vallja, hogy a lelkiismeretbeli szabadság lényeges 
at tr ibutuma a valódi r. katholicismusnak és veleszületett, 
elidegeníthetetlen joga az embernek*. Ez és több ilyen 
hangon írt cikkek nagyon megrémítették a r. katholikus 
egyháznagyokat. Nagy veszteségektől tartanak. A kérdés 
megoldására, mint hírlik, ezt a tervet eszelték ki : a tudóssal 
alá kell íratni egy oly hitvallást, a milyet elfogad. És ezt 
nem kell senkinek se megmutatni, elég ha kijelentik a 
világnak, hogy a renitens tudós megadta magát. De ké-
telkedünk, hogy a csapdába bele menjen az az ember, 
a ki kijelenté, hogy »bármely közönséges ismeretekkel 
biro egyén se ragaszkodhatik többé a r. katholikus egy-
házhoz, ha egyszer annak elveit és tanait igazán meg-
ismerte* ; a ki nyíltan kimondá, hogy cikke írására az 
a ludat vitte rá, mivel régebben sokakat befolyásolt a 
r. kath. egyház javara. Mert mint ír j*: »Az ilyeneknek 
adósa vagyok. Gyűlölöm az igazságnak még a hallgatás 
altal való eltitkolását is.« 

* 

Az angol ritualistakat persze az ily esetek sem 
rendítik meg romanizáló törekvéseikben. De nagy csa-
lódas érte őket, ha azt hitték, hogy a most folyó véres 
bru háború eltereli róluk a íigyelmet. Januar hó végen 

ismét tartottak tiltakozó gyűlést az Albert Hall-ban, tíz 
ezer ember jelenlétében, s kimondották, hogy az egyhá-
zat a pápa kezére játszani akaró papok engedelmességre 
szorítandók, s ha más mód nem lesz, az államtól válasz-
tassék el az egyház. Egy parlamenti tag pedig ily javas-
latot nyújtott be az alsó házhoz : »ha az érsekek és püs-
pökök nem nem tudják engedelmességre szorítani a klé-
rust, a törvényhozás gondoskodjék róla, hogy a fennálló 
törvények tiszteletben tartassanak 

* * * 

A magát változhatlannak tartó, de szerfölött alkal-
mazkodni tudó római egyház az ú jabb időkben buzgón 
szövetkezik a népszerű mozgalmakkal Németországban, 
Svájcban, Belgiumban és Amerikában már láthatók a 
siker nyomai. A munkás kérdésről 1891-ben kiadott pápai 
enciklika nem tévesztette el célját. De legtöbb eredmény 
Itáliában mutatkozik. 1875-ben az olasz r. katholikus világi 
férfiak kongresszusa egy állandó bizottságot küldött ki, 
hogy az egész országban, minden községben a nép vallá-
sosságának és anyagi jólétenek előmozdítására a hely-
beli pappnl közreműködő helyi bizottságot alakítsanak. 
1898-ban már 4000 ily bizottság állott fenn, a melyek 
termény értékesítő, segélyző egyesületeket, népbankokat 
alakítottak. A mondott évben már 200 lap támogatta 
őket. A milanói zavargások után 2—3000 ily szövetkezetet 
feloszlatott a kormány, de már ismét megalakultak. E szö-
vetkezetek a pápaság bű szövetségesei; bennök a Vatikán 
láthatatlanul mérhetlen politikai hatalomra tett szert, mely-
nek hatása már a közel jövőben nyilvánvalóvá lesz. 

* * * 

Dacára azonban mindeme erőfeszítéseknek, nem 
hiányoznak annak a jelei sem, hogy a római fellegvárba 
minden felől behatol a modern szellem és hogy a »tekin-
tély* kártya vára összeomlófélben van. — Egyik jel a 
dél-amerikai papoknak a papi-házasság mellett indított s 
mint hirlik, diadalra jutott mozgalma. Ez óriási forradal-
mat idézend elő a r. katholikus világban. A másik jel meg 
egy új francia egyházi lapnak tervei, melyeket Bourrier 
ismertet a Chretien Francaisban. Ezek pedig: maradjon 
Franciaország köztársaság; túrelem a zsidók, protestán-
sok és szabadkőművesek i rányában; az assumpcionisták 
és jezsuiták szégyenítte-senek meg; ignoráltassanak Lour-
desnek és a »Gábriel* angyalnak csodái ; mise helyett a 
lutheránus liturgia hozassék be és adassék hely a pro-
testáns biblia-kritikának.— Ilyen lenne a »jövő katholiciz-
musa*. Mondják, hogy a l a p megett álló r. katholikus papok 
e nemű törekvését két püspök nyíltan, több pedig hall-
gatagon támogatja. Ha e jelek nem csalnak, a r. katholiciz-
mus a közel jövőben nagy átalakuláson fog átmenni. 
Adja Isten! 

Chr. W . után —a s. 



I R O D A L O M . 
** A k e r e s z t y é n e g y h á z t ö r t é n e t e . Evangélikus 

középiskolák felső osztályai számára irta Bereczly Sándor 
ág. hitv. ev. főgimnáziumi vallástanár. Budapest. 1900, 
Kókai Lajos kiadása, 232 lap ára fűzve 2 kor. 50 fill. 
— Bereczhj Sándor, a budapesti lutheránus főgimnázium 
derék vallástanára, szorgalmas és ügyes tankönyv iró, a 
kinek bibliaismertetőjét, keresztyén hit- és erkölcstanát; 
kisebb egyháztörténetét előnyösen ismerik és országszerte 
használják az iskolai vallástanítók. Kézalatti műve méltó 
társa eddigi tankönyveinek, melyekben az anyag helyes 
beosztása, az egészséges, protestáns szellem és az egy-
szerű, világos stylus a dicséretes tulajdonságok. Ezek a 
jó tulajdonságok »A keresztyén egyház t ö r t é n e t é i b e n , 
sem hiányzanak. Az anyag kiválasztása egészben véve 
itt is jó és a reformáció koráig elég arányos is. De a 
lutheri reformáció túlbő leirása a sok részletezés miatt 
fárasztó, a túlnagy terjedelem miatt aránytalan. Én azt 
tartom, hogy a középiskolai egyháztörténeti tankönyvek-
ben inkább az életrajzi tárgyalás, azaz a főbb események-
nek a kimagasló alakokhoz kapcsolása és nem az »ex 
omnimus aliquid* elve a helyesebb; mert az egyháztörté-
netben is, mint az egész közoktatás terén nem az ese-
mények története a fődolog, hanem az események lelke, 
a bennök megnyilatkozó hiterő és ethikai szellem az 
építő és termékenyítő elem. Ebből a vallásos erőből kell 
tehát minél többet bevinni az ifjúság lelkébe. Bereczky 
könyvét az evangéliumi protestáns szellem szempontjából 
nem érheti gáncs. Nem színtelen, nem lágymeleg, de 
azért nem is felekezetieskedő. Beosztása világos, könnyen 
áttekinthető ; irálya tiszta és szabatos. Hiszszúk, hogy 
az átolvasás közben nyert eme benyomásainkat a vallás-
tanárok tapasztalata és gyakorlata is igazolni fogja. Fel-
hívjuk rá a középiskolák figyelmét. Megrendelhető Kókai 
Lajosnál Budapesten. ( í . ) 

E G Y H Á Z . 

Egyházkerületi tanácsbiró választás. A duna-
melléki egyházkerületben ürességben levő két világi tanács-
bírói állásra beérkezett szavazatokat e hó 1-én bontotta 
föl Szász Károly püspök elnöklete alatt Szilassy Aladár. 
Farkas József, Papp Károly, Petri Elek és Szőts Farkas 
tagokból szervezett bizottság. Leszavazott 251 gyülekezet 
292 érvényes szavazattal ; nem szavazott tiz gyülekezet. 
A beérkezett szavazatokból Veszprémy J á n o s kúriai tanács-
elnök kapott 265 szavazatot, Puky Gyula nyugalmazott 
kir. táblai elnök 218 szavazatot, s így mind a kettő a 
a szavazatok nagy többségével lett tagja annak az illusz-
tris egyházi testületnek, mely egy Tisza Kálmánt, Szilágyi 
Dezsőt, Hegedűs Sándort, Darányi Ignácot, Cseh Ervint, 
gróf Tisza Istvánt, Szilassy Aladárt, Ádám Andrást, 
Karap Ferencet s a közélet több más kitűnőségét számítja 
tagjai közé. Az új tanácsbirákat tisztelettel üdvözöljük s 
működésűk elé jó reménységgel és teljes bizalommal 
nézünk. (F.) 

A d u n a m e l l é k i e g y h á z k e r ü l e t i b i r ó s á g időszaki 
tanácsa február 24-én Szász Károly püspök és Szilágyi 
Dezső főgondnok elnöklete alatt tartott ülésében a halasi 
főgondnok és presbiter választást, dr. Nagy Dezső egyház-
kerületi ügyész előadása mellett az egyházmegyei biró-
ság ítéletének megváltoztatásával megsemmisítette. 

Budapesti ref. egyházunk presbitériuma február 
27-én Szász Károly püspök, első lelkész és Hegedűs 
Sándor kereskedelmi miniszter, főgondnok elnöklete alatt 
tartott ülésében, Csilléry Kálmán új egyháztanácsos eskü-
tétele után Molnár Sándor igazgató referált a főgimnázium 
ügyeiről, melyek az igazgató-tanácstól a presbitériumhoz 
terjeszttettek. Az előterjesztés alapján két jó tanuló fiúnak 
tandíjmentesség engedélyeztetett: Baráth tanárnak mun-
kába lépése és dr. Rupp tanárnak betegség miatt való 
helyettesítése tudomásul vétetett ; az iskolai padoknak 
fokozatos megújítása, valamint a második iskola-szolga 
számára szükséges lakás átalakítása elrendeltetett. — A 
kőbányai templom építése szépen halad. Az építés költsé-
geiből 55 ezer frt kifizettetett, a még kifizetetlen 20 ezer frt 
fedezéséről intézkedés történt. — A Balassa-alapítvány 
k.-nyéki földbirtokainak bérbe adási, ügyében a beérkezett 
ajánlatok alapján Szilassy Aladár gondnok és Kiss Károly 
ügyész megbízattak, hogy a bérleti szerződés tervezetét 
elkészítsék. — Az egyházközség képviselőiül a folyó évi 
egyházmegyei gyűlésre dr. Csiky Kálmán, dr. Kiss Károly 
és Szőts Farkas egyháztanácsosok megválasztattak. — 
A folyó évben szükséges egy gondnoki és több pres-
biteri állás betöltése iránt az előmunkálatok elkészítésére 
Ádám András, Csiky Kálmán, Farkas József, Kovácsy 
Sándor, Papp Károly és Takách László tagokból bizott-
ság küldetett ki. — Az egyházi bizottság előterjesztése 
alapján elhatároztatott, hogy a zuglói templomhoz vezető 
Róna-utca megnyitása a székes-fővárosnál megsürgettes-
sék ; a budai helyi bizottság újjáalakítása megerősítte-
tett; a székes-főváros tanácsához ismételt kérelem intéz-
tetik, hogy néhány fővárosi iskola torna-termét istentiszteleti 
célra egyházunknak átengedni szíveskedjék; kőbányai helyi 
bizottság kiegészítése engedélyeztetett ; kőbányai helyi 
bizottság számadása helyben hagyatott. [F.) 

I S K O L A. 
A pápai ref. főiskola igazgató-tanácsa folyó 

hó 14-én fogja megtartani közgyűlését Pápán. A gyűlésen 
jelentéseket tesznek a főiskola, a főgimnázium s a leány-
internátus állapotáról. Tárgyalni fogják Farkas Dezső 
főgimnáziumi tanár nyugdíjaztatási ügyét; a főgimn. tanári 
kar kérvényét a magasabb fizetési osztályoknak az an-
cíennitás alapján betöltése t á rgyában ; a vallástanári és 
a latin-német, vagy latin-történelmi tanszékre beadott 
pályázatokat ; a leány-internátusnak önálló tanintézetté 
fejlesztése tárgyában a gazdasági tanács által kidolgozott 
terveket és költségvetést. Ezeken kivül még több, kisebb 
fontosságú ügy fog tárgyalásra kerülni. 



A pápai ref. főgimnázium vallástanári állására 
a következők adták be pályázataikat : 1. Babay Kálmán 
sárkeresztesi lelkész; 2. Szappanos Károly h.-m.vásárhelyi 
ev. ref. főgimn. tornatanár , felavatott lelkész s tanár-
jelölt ; 3. Kovács Kálmán szilas-balhási segédlelkész ; 4. Kis 
Ödön kunszentmiklósi ev. ref. gimn. helyettes tanár, segéd-
lelkész; 4. B. Papp István mórágyi lelkész; 6. Kiss Zsig-
mond kecskeméti hitoktató vallástanár ; 7. Papp Károly 
tisza-inokai lelkész, 8. Bogdán Lajos segédlelkész; 9. Füry 
Lajos miskolci segédlelkész, tanárjelölt ; 10. Lic. Bácz 
Kálmán balsai lelkész; 11. Csomasz Dezső pápai segéd-
lelkész, főiskolai szenior ; 12. Vöröss Zsigmond szeghalmi 
lelkésztanító; 13. Nagy Lajos szemlaki lelkész; 14. Ba-
logh Elemér pozsonyi missziói lelkész; 15. Csekme Fe-
renc gernyeszegi lelkész s egyházmegyei főjegyző. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság nyilt 

pályázatot hirdet tiz füzet népies vallásos iratkára. A füze-
tek az evangéliumi keresztyén nép, hitének és erkölcsének 
védelmére, szilárdítására és nemesítésére vannak szánva. 
Tartalmi főkellékök a szilárd evangéliumi lélek és erő, 
nyelvezet tekintetében pedig a zamatos, népies magyar 
nyelv. Műfajra nézve lehetnek elbeszélések, életrajzok, 
rajzok, életképek, párbeszédek versben vagy prózában. 
Terjedelmiek: egy vagy legfölebb másfél nyomtatott ív, 
kis nyolcadrétben. — A mértéket megütő dolgozat a 
M. P. I. Társaság tulajdona lesz; a »Koszorú« c. kiadvány-
sorozat 1900. évi folyamában jelenik meg, és kis nyom-
tatott ívenként 4 0 — 5 0 korona tiszteletdíjban részesül. 
Beadási határidő folyó évi július 1. A kéziratok dr. Kecske-
méthy István theologiai tanárhoz, a »Koszorú«-füzetek 
szerkesztőjéhez Kolozsvárra küldendők. Budapest, 1900. 
február havában. Szöts Farkas, a M. P. 1. T. titkára 

F e r m a u d Károly , a geníi központi ifjúsági egye-
sület titkára mult hó 24. és 25-én, Torzsán tartott elő-
adásokat az ifjúság evangélizálásának nagy jelentőségéről 
és szükséges voltáról, Február 24-én este az ifjúsági 
egyesület helyiségében beszélt; 25-én délután pedig a 
templomban tartott előadást. Mindkét alkalommal szinte 
tódult az ifjúság és a gyülekezet az ifjúság lelkes baj-
nokának hallgatására és áhítattal fogadta lelkébe szívből 
s evangéliumi szeretetből fakadt szavait, a melyek bizo-
nyára meg is fogják teremni áldásos gyümölcseiket. — 
Torszárói Verbászra ment át Fermaud s onnan tovább 
folytatta út ját Bulgária felé. Isten áldása kisérje ú t ján! 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület választ-
m á n y a f. hó 1-én tartott gyűlésén elhatározta a külön 
egyesöleti közlöny kiadását. A közlöny, mely f. é. október 
hó 1-én indul meg, >Ébresztő* nevet fog viselni és szol-
gálni fogja nemcsak a budapesti, hanem az egész magyar-
országi evangéliumi ifjúság ügyét. Célja lesz az ifjúság 
evangélizálásának szent ügyét propagálni, magát az ifjű-
ságot ez irányban felébreszteni és megnyerni. A közlöny 
havonként egy ívnyi terjedelemben fog megjelenni. Elő-
fizetési ára egy évre 2 korona. Szerkesztőjéül Csűrös 
István püspöki titkárt, főmunkatársul Kovács László 
hivatalnokot kérte fel a választmány. A munkatárs gárda 
összeállítását a szerkesztőre bizta, de kifejezte abbeli 

óhajtását, hogy azt úgy papi, mint világi, úgy evan-
gélikus, mint református egyénekből igyekezzék összehozni, 
miután a közlöny az általános evangéliumi keresztyén 
ifjúság érdekeit kell hogy szolgálja. — Örvendünk a buda-
besti ref. ifj. egyesület e bátor kezdeményezésének és 
hiszszük, hogy vállalkozásával erős lendületet fog adni 
a magyar evangéliumi ifjúsági egyesületek ügyének. Szer-
kesztőjének kitartást, evangéliumi lelkesedést, hatalmas 
munkatárs gondát ; a Közlönynek nagy elterjedést és minél 
üdvösebb befolyást kívánunk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A budapesti ev. ref. főgimnázium ifjúsága, 

segély-egylete javára mult február hó 24-én, az intézet 
dísztermében hangversenyt rendezett, a következő műsor-
ra l : 1. Miklós Elemér : »Prolog«. Szavalta : Keller Aladár. 
2. Késmárky : »Bákóczi-nyitánv«. Előadta az ifjúsági zene-
kar, Szekeres A. tanár vezetése alatt. 3. Krausz : »Üdvözlő-
dal*. Előadta: az ifjúsági énekkar, Krasz G. tanár veze-
tése alatt. 4. Nemes E. : »Berceuse«. Hegedűn előadta: 
Kormos Tivadar. Wieniawski H.: »Kuia\viak«. zongorán 
kisérte Nemes Elemér. 5. Delibes : ^Intermezzo* a Nailá-
ból. Előadta: az ifjúsági zenekar, Szekeres A. tanár 
vezetése alatt. 6. »Magyar népdalok* előadta: az ifjúsági 
énekkar, Krausz Gusztáv tanár vezetése alatt. 7. a) Schütt 
E . : »Tanulmány*. b) Chopin: *>Keringő*. Zongorán elő-
ad ta : ifj. Kelemen Móric. 8. Verdi »Cigányok kara* a 
»Troubadour«-ból. Előadta: az ifjúsági zenekar, Szekeres 
A. tanár vezetése alatt. — A hangversenyen, a mely 
minden tekintetben sikerült, nagy és díszes közönség 
volt jelen. 

* A k ö z e r k ö l c s i s é g véde lme . A képviselőház 
mult hó 23-ki ülésében Visontai Soma azt követelte, 
hogy az állam terjeszsze ki figyelmét azokra a jelensé-
gekre, a melyek az erkölcstelenség mételyét oltják be az 
ifjúságba. Színházak és látványosságok sorra adnak elő 
erkölcstelen darabokat ; sajtó útján egymásután jelennek 
meg oly müvek, olyan cikkek, a melyek az erkölcsiséget 
könnyen megrendíthetik. — Örülünk rajta, hogy immár 
nemcsak a pap, hanem a világi képviselők közt is akad, a ki 
a közerkölcsiség nagy veszedelmét észreveszi és szóvá is 
teszi. Igen sajnálatos azonban, hogy az erkölcsiség nagy 
veszedelme még mindig nem oly fontos az ország kor-
mányzói előtt, mint az állami finánc politika, a mit 
szomorúan igazol az a tény, hogy a belügyminiszter fel-
függesztette és hatályon kivül helyezte Szabolcs vármegye 
ama határozBtát, hogy az istentiszteletek ideje alatt a 
kocsmák és a pálinka mérések zárva tartandók. Tette pedig 
ezt a belügyminiszter úr azon indokból, hogy az állami 
jövedelmeknek nem szabad csonkulniok. — Vájjon mikor 
fogjak már államférfiaink és kormányzóink megérteni az 
igazságát a költő eme mondásának: »Minden államnak 
támasza és talpköve a tiszta erkölcs?* Ennek megérte-
tésében az egyházaknak kellene legelső sorban állaniok. 
De hát az adminisztráció mellett ily dolgok tárgvalására 
és sürgetésére nem jut idő! 



* A francia hadsereg az alkoholizmus ellen. 
Donop f rancia tábornok, hogy a katonákat a pálinka-
ivástól elszoktassa, elrendelte, bogy a 10-dik hadtest kan-
finjaiban március elsejétől fogva nem szabad pálinkát 
árulni. A francia hadseregben különben már hónapok óta 
mozgalom indult meg az alkoholizmus ellen; bár oly ra-
dikálisan sehol sem jártak el, mint azt Donop tábornok 
tette. A 2. hadtestnél például csak a reggeli után kapnak 
pálinkát a katonák. Esténként az inspekciós tiszt magá-
hoz veszi a kantinbeli pálinkás szekrények kulcsát és 
csak másnap reggel adja vissza. Francia statisztikusok 
kiszámították, hogy minden kilencedik francia alkoholista s 
évenkint százezreket tesz tönkre a pálinka. Ezért küzdenek 
ugy a baj ellen a francia hadseregben. — Hát a magyar 
hadseregben és a magyar társadalomban nem volna szük-
ség ily radikális intézkedésekre ? Szabolcs vármegye bölcs 
határozatának hatályon kivül helyezéséből ugy látszik, 
hogy nincs. Nincs azok előtt, a kik előtt fontosabb a 
finánc politika, mint a nemzeti jólét és a közerkölcsiség 
t isztasága! 

* Az i d ő k je le . Jókai Mór, a magyar békeegyesü-
let elnöke lemondott, s lemondó levele az idők ama jelét 
mutat ja , a mely kell, hogy komoly gondolatokat keltsen 
bennünk protestánsokban és figyelmeztessen a veszede-
lemre, mely bennünket a társadalmi téren is fenyeget. 
Jókai betegségét adja legelső sorban lemondása okául, 
azután pedig így folytatja az egyesület ügyvivőjéhez inté-
zett levelét: »De a saját testi-lelki bajomon kivül ezt ta-
nácsolja nekem magának a békeegyesületnek az érdeke. 
Jól tudom, kedves barátom, hogy békeegyesületünk nagy-
számú fölhívásokat küldött szét római katholikus egyhás-
nagyoknak és nagybirtokosoknak az én elnöki aláírásom-
mal. E fölhívások teljesen eredménytelenek maradtak. Mi-
után föl nem tehető, hogy ezen előkelő személyiségek az 
elvet magát utasítanák vissza, rá kell jönnöm, hogy itt 
a lapis offensionis egyedül az én személyem. Megerősített 
engem ebben a rég megfogamzott tudatomban a legutóbbi 
főrendiházi ülés tenora, a hol irányadó magas állásií 
szónok által ki lett mondva, hogy nem római katholikus 
egyéniséget nyilvános pályán elősegíteni a katholikus klé-
rusnak nem szabad, sőt megakadályozni kötelesség. Nekem 
ezt az enunciációt tudomásul kell vennem s minthogy 
én református vallású vagyok, a konzekvenciákat le kell 
vonnom«. — A »Magyar Állam« a pápás klérus és a 
pápista mágnások magatar tása okául a szabadkőműves-
séget igyekszik ugyan odaállítani; de a nagy költő jól 
lát s az igazi okra mutatott rea levelében. Az említett 
főrendiházi nyilatkozat és Ugrón Gábor legutóbbi kiroha-
nása kétségbevonhatatlan jelei a pápás reakciónak. Jó 
lesz azért vigyáznunk, hogy le ne szoríttassunk. 

* K é r e l e m . Warga Lajos : »Keresztyén egyháztör-
t é n e t é i n e k I. és II. kötetét keresem, s tisztelettel felké-
rem azon olvasótársaimat, kik a műnek birtokában varrnak 
s azt nélkülözhetik, hogy azt nekem illő árért átengedni 
szíveskedjenek. Nyíregyháza, 1900. febr. 26-án. Adorján 
Ferenc, főgimn. tanár . 

GYÁSZROVAT. 

f Tóth Dánie l , a pápai ref. theo l akadémia nyil-
vános rendes tanára , élete 68-ik évében, február 24-én 
elhunyt. Haláláról a főiskola tanári kara külön gyász-
jelentést adott ki. 

f S z a b ó P á l diósadi ref. lelkész, volt szilágyszol-
noki esperes, életének 76-ik évében, mult hó 11-dikén 
elhunyt. 

f S z e n d y György, a szarvasi evang. főgimnázium 
nyugalomba vonult tanára, hetvennégy éves korában, 
mult hó 23-án elhunyt Csengerben. 

Nyugodjanak békével. 

Szerkesztői üzenetek. 
A n o n y m u s . A folytatást megkaptuk; de már későn 

érkezvén, nem szedethettük. A jövő számra kérjük a 
még hátralevő részt is. 

V. K. Vácz. A dolgozat sorsa júliusban dől el. A 
kézirat, illetékes elbírálás végett dr. Kecskeméthy István 
úrhoz, a »Koszorú« szerkesztőjéhez tétetett át. 

M. S. Z a l a - E g e r s z e g . Visszaemlékezéseit, a melyek 
az illető városnak inkább világi, mint egyházi és iskolai 
ügyeire vonatkoznak: nem közölhetjük. 

H. I. Kassa . — R. Gy János i . A cikkeket meg-
kaptuk ; legközelebb megkezdjük közlésüket. 

345. szám. P á l y á z a t . 

A korös-nagyrévi ev. ref. körlelkészségre, melynek 
évi javadalma, lakáson kivül, készpénzben, terményekben, 
földben, szolgálmányokban, állami, konventi és egyház-
megyei segélyekben és stólában 2300 koronára érté-
kelhető. 

Kötelességei: 
1. Az anyaegyházban a rendes lelkészi teendők és 

énekvezérség. 
2. Az anyaegyházhoz tartozó állami iskolákban 

vallástanítás az ev. ref. növendékeknek. 
3. Az anyaegyházhoz tartozó missziói körben, 15 köz-

ségben szétszórtan élő ev. ref. egyháztagok gondozása, a 
missziói lelkészek eljárásáról és egyházhatósági ellenőrzé-
séről érvényben álló egyházmegyei szabályzat szerint. 

A felszerelt pályázati kérvények, f . évi március hó 
20-dikáig, Szabó Károly espereshez,Nagy-Kerekibe (Bihar-
megye. posta helyben) küldendők. 

Az állomás f. évi ápril 24-kén elfoglalandó. 
Debrecen, 1900. február 24-én. 

Kiss Aron, 
püspök. 

Felelős szerkesztő : S z ő t s F a r k a s . 
Főmunkatárs : H a m a r i s f w á n . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök . 
Kiadó-hivatal : 

Homyánszkt/ Viktor leönyvkerestcedése (Akadémia 
bérháza j , h o v á az elöfiz. és hi rdet , d í j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Félévre : 9 kor.; egész évre : 18 korona. 

Egyes szám ára 40 fll. 

Az új énekeskönyv és a nők. 
Részletek Fejes Istvánnak a Lorántffy Zsuzsanna-egyesület által 

rendezett összejövetelen tartott felolvasásából. 

Igen tisztelt közönség! 

Evangé l iumi r e fo rmál t e g y h á z u n k b a n az isten-
t isztelet Idvez í tőnknek a samar i a i nőhöz inté-
zett a m a ki je len tésén a lapul : »Eljön az idő, 
midőn az igaz imádók imád ják az a tyá t lélek-
ben és igazságban, mer t az Is ten lélek, a n n a k 
okáé r t a kik ót imádják , szükség, hogy lé lekben 
és igazságban imád j ák« . A r. ka tho l ikus kul tusz 
fényes külsőségeive l szemben a mi istentisz-
t e l e tünknek s ez által va l l á sunknak e re je ós 
ha t a lma : az Is ten l ényegének m e g i s m e r é s e ós 
neki, mint A tyánknak , bensőséggel , szere te t te l 
tel jes imádása . Ugyanazér t , ha n e k ü n k is e szünkbe 
j u t n a egy iskolai könyvet adni ki va l lásunk di-
csőí téséről , mint azt a r. ka tho l ikusok teszik, a 
kik egy ka tek izmus t ily cím alat t ad tak forga-
lomba : »A r. ka tho l ikus val lás szépségecc, — 
mi egy ily i rányú könyvnek csak ezt a címet 
a d h a t n á n k : »A r e f o r m á t u s val lás egyszerűsége« , 
mer t k u l t u s z u n k n a k lényege va lóban a n e m e s 
egyszerűség , de mél tósággal és valódi bensősó-
gében fenséggel párosulva . Ima, ének ós igehir-
detés , ebből áll á l t a lános ku l tuszunk , a szakra-
m e n t u m o k szolgál ta tásán kivül és azok szolgál-
t a tása a lka lmával is! 

Csodá la tos v e r s e n y t á r s a lett mégis ez a mi 
egyszerű ku l tuszunk a rómaiak ku l tuszának ! 
Igenis, mer t a re fo rmác ió kezdeté től fogva a Krisz-
tus p róféc iá jának a lapján á l lunk, azon fej lődünk, 
azon h a l a d u n k ; a lelket ós igazságot ku ta t juk , 
h i rde t j ük az igében, a lelket ós igazságot igyek-
szünk sz ívünkből kiönteni imá inkban , a lelket 
és igazságot zengjük val lásos é n e k e i n k b e n . Ez 
a mi jelünk, mi csak ebben győzhe tünk . A pro-
te s t áns t á r s a d a l o m b a n m á r több helyen és mind 
g y a k r a b b a n fe lmerül ugyan az a kérdés , hogy 
nem volna-e célszerű nekünk is több külsősé-

get és az é r z é k e k r e é l énkebben ha tó szépítése-
ket behozni k u l t u s z u n k b a ; de ezen t űnődések re 
az ón le lkemben m i n d e n k o r csak Idvezí tőnknek 
jósló szava csendül m e g : el jő az óra! — Vár-
jatok, vá r j a tok csak ! Egy nagy igazságnak, egy 
örök eszmének bi r tokosai ós bajnokai , az idők 
le lkének hul lámzása i közben ne ké te lked je tek 
oly könnyen fegyvere teknek ere jében, me r t eljő 
az óra és az mindég jön ós folyton jön, s nem 
tudjá tok , hogy m i k o r : az evangél iumi egyház fog 
szolgál tatni menedéke t az Atyához lé lekben ós 
igazságban vágyakozó le lkeknek. A merő szép-
nek ku l tusza mint fö lemészte t te Görögországot , 
úgy idő mul tán a keresz tyénsógben is, talán sok 
erkölcs i k á r ós rombolás u tán , föl fogja emész-
teni ö n m a g á t és a p o m p á b a n gyönyörködő világ 
ke resn i fog módokat , melyek a le lkeket az egy-
sze rűséghez vezessék vissza, s hogy legalább a 
templom ne legyen a nagyzás ós fényűzés isko-
lája. Ezér t r agaszkodom én tel jes le lkemből 
i s ten t i sz te le tünk n e m e s egysze rűségéhez . A jö-
vendő missziója ez, a melyet e g y h á z u n k n a k 
úgy kell teljesíteni, a mint a Kr isz tus mondo t t a : 
az igaz imádók imádják az Atyát lélekben és igaz-
ságban ! 

Lelkem előtt úgy áll t ehá t a dolog, igen 
tisztelt közönség ! hogy a mint a r. ka tho l ikus 
egyház a maga által e l fogadot t a lapokon igyek-
szik lej leszteni e re jé t ós h a t a l m á t ; n e k ü n k sem 
az a fe lada tunk , hogy az ő eszközeiket á tvegyük, 
h a n e m az, hogy a sa já t fegyvere inke t a lka lmassá 
tegyük minden küzde lemre . Pá l apostol mond ja : 
a mi h a r c u n k n a k fegyverei nem testiek, hanem 
az Isten által képesek az erős í te t t helyek lerom-
bolására , minélfogva legyőzzük az okoskodáso-
kat ós minden nagyságot , mely fölemelkedik az 
Isten i smere te ellen, ós foglyul viszünk minden 
gondolatot , hogy a Kr i sz tusnak engedelmesked-
jenek . (II. Kor. X. 4 , 5 . v.) 

Az ige, az eszme, mely beha t a v e l ő k osz-
l á s á i g : 



Szent beszédnek igéző hatalma, 
A mely lelkünket titkon megragadja, 
A bűn álmából felrázta szivünket, 
Kétségeink közt növeli hitünket; 
Mély bánatunkban szeliden megnyugtat, 
A csüggedésben új reménynyel biztat. 

És az ima, melynek szárnya in a gyar ló 
ember i lélek az I s tenhez száll ós úgy érzi, m in tha 
az örök élet m á r e földön az övé volna ós az 
imához t á r s akozva az ének, melyben ö r ö m ü n k 
és fá jda lmunk , há lánk és r e m é n y ü n k az Isten-
nel való egyesség é r t e lmében olvad fel ós úgy 
tetszik, m i n t h a v ígadva ott volnánk, hol a 
meny lakói az ő királyi széke előtt boldogan 
le te lepülnek, — ezek a mi is tent isztelet i eszkö-
zeink, s ha nem ezek vo lnának , nem volnánk 
evangél iumi keresz tyének . 

Minden azon fordul há t meg re fo rmál t egy-
h á z u n k b a n , hogy hogyan v a g y u n k ku l tuszunk-
ban, t ehá t az igében, az imában és az é n e k b e n 
a lélekkel és az igazsággal? 

A lélek ós i gazság : az egy, örök ós változ-
ha t a t l an ; de az ember i szív ós lélek, a melyet 
á thatni , uj jászülni , I s tenhez fölemelni ós a vallás 
által az idvessógre vezérelni kell : az fejlődő, az 
változó. Iszapos, á r a d ó vizben, a szóleken ho rgo t 
ve tve is bőven lehet ha la t fogni ; de s ima t iszta 
vizben halászva, Idvezí tőm szavát hal lom : bo-
csássá tok mé lyebbre a há lóka t ! 

Mélyebbre a h á l ó k a t ! Ez ma a p ro t e s t áns 
egyháznak tö rekvése az egész vonalon. Ebben a 
t ö r ekvésben mi m a g y a r o k is részt veszünk . Evek 
óta abban buzgólkodunk , hogy a le lkészképzést 
mind m a g a s a b b sz ínvona l ra emel jük és az evan-
gél iumi e rőke t az igeh i rde tők le lkébe beo l t suk ; 
m e r t be lá t tuk azt, hogy midőn a neve lésnek 
ós ok t a t á snak a nép minden r é t egé re ki ter jesz-
tése által m a g a az összes nép is egy vagy több 
lépcsővel m a g a s a b b fokra eme lkede t t : azoknak a 
lelki vezé reknek is, a kik azelőtt a l acsonyabb 
lépcsőkön állva m é g i rányadói lehe t tek a tömeg-
nek, m a g a s a b b lépcsőkre kell emelkedn iük , hogy 
a mivelődós viszonyaihoz képes t m a g a s a b b szín-
vonal ró l közöljék ós t an í t sák az evangé l ium örök 
igazságai t . Ha t ehá t i s t en t i s z t e l e tünkben szük-
ségesnek í té l tük azt, hogy az igeh i rde té s mélyre-
hatóbb, az imádkozás bensőbb ós szá rnya lóbb 
legyen : azt kell ké rdeznem, hol lesz az össz-
h a n g i s ten t i sz te le tünkben , ha a n n a k egy je len-
t ékeny része, a közóneklés, úgy t a r t a lomban , mint 
da l lamban , minden válogatás , minden jav í tás 
nélkül , a régi á l l apo tban m a r a d m e g ? Ott a 
szószéken fe lhangzanak az evangé l iumi igazsá-
gok; i smer jük be, sokszor , sok he lyen mélysé-
gesen, beha tva a velők oszlásokig. A nyelv is 
m á r mind t isztább, mind e m e l k e d e t t e b b ; ellen-

ben a karza t ró l lehangzik ma is a száraz, üres , 
r y t h m u s t a l a n é n e k v e r s , a m e l y n e k nye lvében semmi 
hangzatosság , a mely to lmácsa l enne a val lásos 
kedély benső é rze lmeinek . Ez az, tiszt, közönség! 
a mit ón kon t r a sz tnak ta r tok i s ten t i sz te le tünk-
ben, ós b izonyára e mia t t ha t á roz t a el egye t emes 
egyházunk m é g az 1881. évi debrecen i zsinaton, 
hogy E n e k e s k ö n y v ü n k e t re formáln i k ívánja . Ez 
a m u n k a az, a melyről röviden tá jékoz ta tn i kíván-
tam az ev. va l lásosságór t buzgó lkodó Lorán t f fy 
Zsuzsánna egyle te t és á l ta la a mivel t női közön-
séget, és ped ig azért , me r t nagy súlyt fek te tek 
a r ra , ha a nők buzgósága, ih le te t t l e lkesedése 
ve lünk van, midőn az áh í t a tos é r zéseknek foko-
zasara , a va l l ásosságnak bensőbbé té te lé re törek-
szünk éneke ink r e fo rmá lá sa u t j án is. Meg vagyok 
győződve, h o g y h a a nők aka r j ák , lesz r e fo rmál t 
E n e k e s k ö n y v ü n k . 

Majd f e lmuta tván a külföldi ref. egyházak 
ónekeskönyv revízióit , — a mi é n e k e s k ö n y v ü n k 
fogyatékosságai t , a melyek a megú j í t á s t halaszt-
h a t a t l a n n á teszik s e g y n e h á n y javí to t t ós e rede t i 
énekke l i l lusztrálván, hogy mily d i c sé re t eke t 
ke l lene az ú j ónekeskönyvbe felvenni, így foly-
ta t ta a felolvasó : 

Ezek u tán , ha vázla tos e lőadásommal a 
t. egyesü le t é rdek lődésé t s ike rü l t volna bá r az 
E n e k e s k ö n y v ü n k megú j í t á sa i r án t fe lköl tenem, 
m é g egy kérésse l fordulok a t. egyesüle thez . 
Templomi é n e k l é s ü n k b e n éneke ink fogyatkozásai 
mel le t t egy nagyobb fogyatkozás t is kell nap-
j a i n k b a n tapasz ta lnunk , a mely nem más, min t 
az, hogy a mive l t ebb női közönség egy idő óta 
nem vesz részt a közének lósben . Is tent isz te-
l e t ü n k n e k egyik legszebb, l egmegha tóbb része, m á r 
a r e fo rmác ió idejétől fogva főfő vonzere je a gyü-
lekezeti éneklés , a melyben részt vesz minden 
hívő. A közönség az igére figyel, a lelkipász-
to r ra l együt t i m á d k o z i k ; de há t mi volna, ha 
senki sem éneke lne , csak a k á n t o r ? Mire való 
volna a k k o r az ének, az i m a d a l ? Gondolom, 
onnan származik az a szokás, hogy a hölgyek 
ónekeskönyv helyet t imakönyve t v isznek ós imá-
kat o lvasga tnak a t emplomban , hogy ugyanez t 
teszik a r. ka tho l ikus nők is, a k iknek e r r e okuk 
van a m i s e m o n d á s a lka lmával , a midőn a ma-
gános imádkozás a mondo t t s ze r t a r t á s sa l össze 
függ. De mi össze függésben van a mi közónek-
lésünk t a r t a m a ala t t a m a g á n o s i m á d k o z á s ? 
S z e r e t n é m ezt a divatot , ha lehetséges , meg-
szünte tni . Sze re tném, h a ugyanaz a mive l t ebb 
női közönség, mely a he ly te len ós ev. ref. is ten-
t i sz te le tünk összhangjáva l m e g nem egyező di-
va to t megkezde t t e , egy jobb divato t kezdene , 
vagyis, ha vissza á l l í taná a régi jó szokás t és 
a szépen csengő női hangok i smét be leo lvadná-



nak a gyülekezet i éneklés, a k k o r d j á b a . Ez a ba j 
m á r úgy kezd te r jedn i , hogy olyan nő a polgári 
osztályokból is, a ki módosabb öl tönyben jár, 
s zógye l l enóEnekeskönyvve l j e l enn i meg a templom-
ban. Sőt, hogy necsak a nők ellen panaszkod-
jam, el kell i smernem, hogy a gyülekezet i ének-
lésben ma m á r a mive l tebb férf iak közül is 
mind kevesebben vesznek részt . A t emp lomban 
énekeln i nem úr i dolog, úgy tetszik nekem, ez 
a felfogás kezd u r a l k o d ó v á válni. 

Hol panaszo lha t t am volna ón el ezeke t 
mél tóbban , mint a Lorán t f fy Zsuzsanna egyesület-
ben, a melynek tagja i ról tudom, hogy ők nem-
csak hogy részt vesznek a gyülekezet i éneklés-
ben, h a n e m még az ének tan í t ássa l is foglalkoznak, 
hogy a n ö v e n d é k e k e t ily módon is a vallásos-, 
s ág ra s e rken t s ék és b u z d í t s á k ? Azt h iszem azért , 
hogyha ez a Szent lé lekkel megte l t t á r s a s á g el-
h a t á r o z n á azt, hogy Budapes t en Enekeskör iyvvel 
fog menni a t á r s a s á g minden tagja és a tagok-
nak csa lád ja a t e m p l o m b a és céljául tűzné ki 
azt is, hogy ebben az i r ányban a t á r s a s á g körén 
kivül is hatni , ta lán á l t a l ánosabb mozga lmat in-
dí tani fog : itt a fővárosban e l te r jedő jó szokás 
igen gyorsan é rez t e tné jó h a t á s á t a vidéki váro-
sokban is ; me r t jó divatot is oly módon s oly 
eszközökkel lehet ter jesz teni , min t a roszat és 
he ly te lent . Az e m b e r e k n e k vezérelvek, eszmék 
ós példák kel lenek, ós én nem ké te lkedem abban , 
hogy a kik bizonyos erővel követ ték a helytelen 
korszel lemet , ugyanazon erővel követni fogják 
az igazság elveit ós eszméi t is, ha azokra példa-
adás t lá tnak. 

I logyan g y ó g y í t s a n a k ? Minek m o n d j a m én 
a z t : önök jobban fogják tudni, mint én. En csak 
azt óhaj tom, hogy mint a világi dal, mely szívből 
fakad és szivhez szól, csi l lapít ja fá jda lmainka t , 
emeli ós magasz tosabbá teszi ö r ö m é r z é s e i n k e t : 
úgy val lásos éneke ink is, a melyeke t az Isten 
házában e lzengünk, há lánk ós ö r ö m ü n k könyeit , 
mint a n a p s u g á r a ha rma ton , vigyék föl a ma-
gas ságba ; b á n a t u n k ós fá jda lmaink könyei t tegyék 
oly n e m e s gyöngyökké , a melyek hangzanak s 
hangja ik az égben is m e g h a l l g a t t a t a n a k ; azt 
óha j tom, hogy az ének becse és becsülése és 
ha t á sa ev. ref. egyházunkban ma se legyen ki-
sebb, mint a re fo rmác ió idejében volt. A Lorán t f fy 
Zsuzsánna egyle tnek ezér t a jánlom é n e k ü g y ü n k e t 
buzgó f igyelmébe ós szere te tébe . 

A lelkészi kongrua folyósítása ügyében a kul-
tuszminisztérium illető közege részéről fölkérettünk a 
következők kijelentésere. I. A kiegeszítő összeget minden 
jogosult lelkészi állás az 1899. év január l - ig visszamenő-
leg a tolyó evben biztosan meg íogja kapni. 2. Az eddig 

eszközölt és a most folyamatban levő kimutatások ideig-
lenes természetűek, melyek a végleges megállapítás előtt 
még helyesbítés alá esnek. 3. A kiegészítő összegek meg-
állapítása több lelkészi állásra nézve azért késik, mert 
a fizetés bevallásánál, a termények és a közmunkák té-
teleire nézve még közhatósági bizonyítványok beszolgál-
tatása vált szükségessé; mert a bevallások feldolgozása, 
az ország különböző részein más-más tekintet szerint 
eszközölt érték-becslések miatt általában is sok tekhnikai 
nehézségbe ütközött; s mert a kongrua szuperrevízióját, 
az egységes eljárás miatt egy személynek kell eszközölni. 
Sőt egyik egyházmegyeben a fizetés-elengedés értékének 
közhatósági igazolása is késlelteti a kongrua megállapí-
tását és folyósítását. Az azonban teljesen valótlanság, 
hogy a kongruával dolgozó közegek elvtelenül és önké-
nyesen járnak el. — E nyilatkozathoz, mely az aggodal-
maskodóknak megnyugtatásul szolgálhat, mi két irany-
ban a következő kérést csatoljuk : a miniszteri közege-
ket nyilvánosan is ismételten kérjük, igyekezzenek minél 
előbb lebonyolítani ezt a régóta húzódó ügyet; az érde-
kelt lelkésztársakat pedig újból fölkérjük, legyenek még 
egy kis türelemmel és várakozással, mert bizony a 
kongrua-törvény végrehajtása nem oly könnyű dolog, 
hogy vele csak úgy hamarosan végezni lehessen. 

T Á R C A . 

Tépelődés. 
Sötét szoba magányában 
Üldögélek csendesen; 
Elmerengek jövendőmön: 
Vájjon sorsom mi leszen ? 
Mit hoz reám majd a pálya. 
Melyért égve hevülök ? 
— Tört lelkeket gyógyítani: 
Papnak, papnak készülök! 

Gondolatban átrepülök 
A jövendő s mult felett: 
Lelkem elé rémképeket 
Rajzol, föst a képzelet. 
Besuhannak ablakomon 
Rám meresztve szemeik, 
Karmaikat belém vagva, 
A lelkemet tépdesik. 

Elől jön a képmutatás, 
Összetéve két keze: — 
»Felajánlom a lelkemet, 
— így szól hozzám — ím nesze! 
Te az Isten szolgája vagy, 
Az ő kertjét gondozod; 
Fáradalmas, nagy munkádban. 
Leszek én majd támaszod.* 



Barátságos köszönésre 
Odanyújtom kezemet, 
Ő a nyújtott kéz helyébe 
Megmarkolja szívemet, 
S irtóztatón felkacagva 
Leszakít egy darabot. 
Aztán elmegy, — dicsekedve 
Mutogatja, mit kapott . . . 

Megszaggatott kebelemből 
Még patakzik, foly a vér, 
Midőn belép a kétkedés, 
Bám tekintni alig mér. 
Sárga arcán gyötrelem ül, 
Beszéde oly té tova; 
Kebeléből fel-felszakad 
Kínos, gyötrő sóhaja. 

. . . «Átkutattam a világot, 
Megnyugovást nem adot t : 
Vájjon majd a halál után 
Mi vár reánk, mi van ott ? 
Van-e vájjon a világnak 
Kormányozó Istene, 
És hogy ha van, miért vérzik 
Annyi ember kebele ? 

Miért szenved annyi igaz, 
Mért bukik el fél ú t o n ? 
. . . Nincsen Isten, nincsen Isten, 
Létét hinni nem tudom! 
— De ha mégis él felettünk, 
Mi lesz akkor én velem ! ? . . . 
Iszonyúan meglakolok 
Amott, túl az életen. 

Mondd meg nekem, van-e I s t en? 
Nyugtasd meg a lelkemet! 
Ejh, de hiszen te sem tudod. . . 
. . . De hogy ha van ? . . . Nem lehet!« 
Iszonyatos gyötrődését 
Megrendülve nézem én, 
Nem jő egy szó a jakamra , 
Hogy könnyítsék végzetén. 

Háborogva, tépelődve 
Vigasz nélkül elmegyen, 
S a helyére odasurran 
A Jiitlenség hirtelen. 
Gúny mosolylyal reám tekint, 
Irtózatos két szeme, 
Megremegek a mint látom, 
Pedig tépnem kellene. 

Van-e benne édes mámor, 
Szép mulatság, gyönyör, élv ? . . . 
— Hja igaz! te balga hittel 
Isten nevét hirdeted ! 
Mondd hát, vájjon az enyémnél 
Mennyivel jobb életed ? 

Azt beszéled, hogy az Isten 
Gondviselő jó atyád ; 
De hát mutasd, mivel segít, 
Életedhez vájj' mit á d ? 
Jobb bizony, ha bolondságon 
Nem forgatod eszedet, 
Hanem mégy a világ után, 
S az élveket keresed. . .« 

Rám vigyorog rémítően. 
Aztán, gyorsan elsiet. — 
Alig lép ki az aj tómon, 
Bejönnek a többiek : 
Az irigység, nagyravágyás, 
A kapzsiság, rágalom; 
Tépik, zúzzák lelkem, szivem 
Míg beszédük hallgatom. 

. . . Eltűnik az utolsó is — 
Itt maradok egy magam ; 
Lelkem tépi a gyötrődés, 
Úgy sír, úgy zúg az agyam. 
Ilyen lesz hát az én pályám, . . 
Irtózatos küzdelem ! 
Lesz-e erőm, kitartásom, 
Mindenható Istenem ? ! 

Úgy kóvályog gondolatom, 
Marcangol a gyötrelem ; 
De egyszerre előmbe lép 
Egy szent alak hirtelen. 
Halvány arcán szent nyugalom. 
Tekintete oly szelíd; 
A kezein ott látni meg 
A szögeknek helyeit. 

Beám tekint. Tekintete 
Meggyógyítja lelkemet ; 
Tovatűnik a gyötrelem, 
S vérző sebem beheged. 
Szent a jakán zendül a szó: 
»Emberé a küzdelem ! 
Bízva bízzál, Isten segít, 
Mert övé a győzelem!« 

Nagy Vince, 
ev. ref. theológus. 

»No lássuk hát, tudományod 
Az életről mit beszél ? 

ö-



KÖNYVISMERTETÉS. 
Az énekügyi előmunkálatok VI. füzetéről. 

(Folytatás és vége.) 

A mi már az »Uj dicséretek* csoport já t illeti, ebben 
először is a 6 kezdő ének, érdemel különösebb figyelmet. 
A szerzőt az a nézet vezérli — úgy látszik — ezek 
összeál l í tásában, hogy ha m á r vannak vasárnapi , hét-
köznapi s nagyobb ünnepnapi kezdő énekeink, hát le-
gyen vi rágvasárnapi , nagypénteki és áldozócsütörtöki is. 
A nézet egészen helyes és nem is új. A t iszáninneni 
egyházkerületnek az a bizottsága, — a mely e század 
elején (1804) az énekeskönyv javí tásával foglalkozott, 
egész sorozatá t állította össze a kezdő énekeknek, azzal 
a megokolással , hogy a gyakran használ t kezdő-ének 
u n a l m a t okozhat az éneklőben vagy legalább nem emeli 
a templomi áhí ta tot ,* s kijelölte azokat az énekverseket 
is, a melyek a zsoltárok és dicséretek közül kezdő-éne-
kek gyanán t felhasználhatók. Minden kiválóbb alkalom-
nak megvan — hogy úgy mondjúk — a joga a r ra . hogy 
a többivel egyenlően megbecsültessék, s ilyen felfogással 
a különböző kezdő-énekeket csak üdvözölni tudjuk. Nem 
tar t juk azonban szerencsésnek a dallam megválasztását. 
Az 5-dik dicséret igaz, hogy nagyon megszokott mindnyá-
junk előtt a »Szent Isten, noha néked* kezdetű ének 
m i a t t ; de lehetetlen nem éreznie annak , a ki az éneket 
figyelemmel énekli, hogy különböző hosszúságú és minő-
ségű sorai a lka lmatosak lehetnek ugyan — emberileg 
szólva! . . — az Istenség figyelmének felköltésére ; de igen 
nyűgösek az énekköltőre, sőt az emlékezetre nézve is 
terhelők. Ez az igazság bizonyosodott be a szerző 6 kezdő 
éneke által is, vagyis inkább csak 5 által, mert a nagy-
pénteki már — igen helyes választással — az »Uram, a 
töredelmes* kezdetű invokácionális ének da l lamára készült. 

Ta r t a lmukra nézve ál ta lában világosabbak a »Szent 
Isten, noha néked* kezdetű énekünknél , mert nem olyan 
körmondatosak , mint amaz. Inkább buzdító s a lkalom-
festő versezetek, mint segélykérő imák, s inkább a Jézus 
áll bennök előtérben, mint az Isten, az atya, a kinek vé-
géremehetet len kegyelme adta minékünk a fiút, hogy 
legyen nékünk igazságunkká, szentségünkké és váltságunkká. 
Megvitatni való kérdés, hogy lehet-e, szabad-e nekünk 
részekre szaggatnunk az istenséget a mi énekeinkben és 
imádságainkban, és ha lehet (a minthogy meglevő éne-
keink igazolják ezt a lehetőséget), helyes-e p. o. egy 
istentiszteletet úgy kezdenünk, hogy első fohászkodásunk-
ból az Isten neve k i m a r a d j o n ? ! . . . A mai napság hasz-
nálatos kezdő-énekek közül a nagyobb rész az Istenhez 
intézett fohászkodás, s részünkről legalább, a kezdő-énekeket 
kivétel nélkül ilyeneknek óhajtanák. Az ál talánosból az tán 
á tmehe tnénk — ha a szívünk vagy az alkalom úgy 
parancsol ja — a különösre is. Ilyen szempontból már 
nem elégítheti ki ízlésünket az ilyen kezdő-ének: 

Zendüljön a hozsánna, 
Zendüljön a hozsánna, 
Krisztus győzelmi napján ; 
Kezünkben pálmaággal . 
Szívünkben égi lánggal, 
Kisérjük őt ma útján. 
Jézus légy áldott, 
Ki meghódítád a világot! 

* A hétköznapi invokácionális énekeket hetek szerint és 
napok szerint is beosztotta (Első, második hét stb. . . hétfő, kedd 
sth.) s megkülönbözteti a reggeli és esteli kezdő-énekeket. 

Anonymus. 

Bátran haladsz előre, 
Legyőzve 
A halálnak hatalmát, 
Uralmát; 
Áldott, a ki így megy a halálra, 
Hozsánna, hozsánna ! 

Aztán minek ebben e nagypénteki gyásznak ideve-
tett á r n y é k a ? Minek a halált emlegetnünk akkor, a mikor 
csodálkozással telik el a lelkünK a hős i ránt , a ki meg-
bűvölő erővel száll szembe a m a gonoszokkal, a kik az 
imádságnak házát latrok bar langjává vá l toz ta t t ák? ! — 
Nem azért kellene-e a virágvasárnapi istentisztelet kez-
detén leborulnunk ez isteni bölcseség előtt, hogy nem engedi 
meg a gonoszság végleges győzedelmét s az igazság elta-
posását ? ! . . . A halál hatalmának legyőzése már húsvéti 
ének-tárgy; v i rágvasárnapon még csak a halált megvető 
bátorságról lehet szó és zenghet a hálaadó ének. — A 
»meghódítád* ; mint elbeszelő mult és a ^bátran haladsz*, 
mint jelen idői alakok sem egy könnyen békíthetők itt ki 
egymással . A jelenítésnek teljes jogosultsága v a n ; szük-
séges is az minden faj ta lyrai költeményben, de csak 
bizonyos törvényszerűséggel! . . . 

A milyen ez a bemutatot t kezdő-ének, olyan — 
kisebb-nagyobb különbséggel a többi is. A karácsonyiban 
m á r — noha ez egyébként legkevésbé kifogásolható — 
egyenesen kiköti a szerző, hogy karácsonykor Jézust 
illeti főképen a há laadás és nem azt, a ki az ő egyszü-
lött fiát adta érettünk. — így m o n d j a : 

Jézus, légy áldott, 
Ki ujjá szülted a világot! 
Te vagy a mi reményünk 
Csillaga, 
Te a mi örök üdvünk 
Záloga ! 
Ma néked zengjük énekünket, 
Aldd meg ünnepünket! 

Pedig a kis költemény eleje így kezdődik: 

Úr Isten, kegyelmedért, 
Jézus születéseért 
Szívünk hálára lobban . . . 

Ezt az el lenmondást meg kell szüntetni, s akkor ez 
a karácsonyi kezdő-ének beválik. A többiek csak nagyobb 
módosítással s részben egész jellemük megvál tozta tásá-
val hódí that ják meg magoknak a közvéleményt. Sok ben-
nök a noszogatás, elbeszélés, az alkalom mutogatása és 
kevés a hála, a hódolat, s inkább üdvözlés-szerűek, mint 
imádság-félék. — A mi mostani kezdő-énekeink, kivált 
pedig a vasárnapiak és hétköznapiak jó példák lehetnek 
az átdolgozó előt t ; azok valamennyien imádságok, a tem-
plomba összesereglett gyülekezet dal lamra alkalmazot t 
imádságai. — Lényegében nem is lehet egy kezdő-ének 
egyéb, mint a templomba belépő buzgó keresztyén felsó-
ha j tása , a lázatos bemuta tkozása Isten előtt, a kitől száll 
alá minden adomány és tökéletes ajándék. Nem az alka-
lom színezése tehát az ilyenekben fő-fő tenni való, hanem 
az Istennel társalogni kivánó lélek érzelmeinek tolmácsolása. 

Az »Új dicséretek* között legkevésbé nyerik meg 
tetszésünket a nagyobb ünnepekre szólók; inkább von-
zanak a vasárnapiak , s átlag véve ezeket is felülmúlják 
a hétköznapokra valók. A különösebb alkalmakat dicsőítő 
énekek szintén igen vegyes értüek, épűgy mint a hasz-



nálatban lévő énekeskönyvünkben is. Az oka e különféle-
ségnek benne rejlik az alkalmak különbözőségében. A 
vasárnapi és hétköznapi énekeknek, úgy szólván, nincsenek 
tárgyi korlátai. Az istenség véghetetlensége képezi forrá-
sukat ; tehát az egyetemes és nem a különös kijelentés. 
Azon a korlátolatlan téren szabadabban repül a költő lelke 
s a mindenség milliárdnyi virágain röpkedve, gazdagabb 
teherrel tér vissza, mint egy-egy nagy ünnepünknek hit-
tételek által körül kerített mezejéről. 

Innen van aztán, hogy a nagy ünnepi s különösebb 
alkalmi énekekben több a pathosz, mint a vasárnapiak-
ban és hétköznapiakban; több a szükségből előrántott 
kifejezés, szaporábbak a pótló-szócskák, mint amazokban ; 
több a mesterkéltség, formaszerüség, mint a lényeg; több 
a sonkoly, mint a színméz. Példa erre mindjárt a leg-
első, a virágvasárnapi ének. a mely a 89. zsoltár dalla-
mára készült s így kezdődik : 

Hozsánna, üdv neked, te Isten szent fia ! 
Győzelmi útadón elkísérünk mi ma ; 
Zöld ágakat hintünk eléd a föld porára, 
Méltó jutalmadul kezünkben leng a pálma, 
Mert lelki harcodban meggyőzted a világot 
Szenvedve is dicső, kit bűn meg nem alázott. 

Ehhez hasonló az első húsvéti énekek első, második 
és negyedik, s a harmadik húsvéti éneknek 2-dik vers-
szaka. Többet igér ezeknél a 2-dik húsvéti ének, de a 
melynek szintén vannak javítást igénylő részletei. P. o. 

Az égre néz tekintetünk, (!) 
Honnan a Jézus lehajolva (!) 
Biztat, hogy ott van életünk. 

Vagy az ilyen is: 

Hála legyen neked nagy Isten! 
Mert e hitünk töleő, lövet (!) 

A halál is csak tünő álom, 
Elszáll az is hajnal felé (!) 

a mely »hajnal felé« azonban semmivel sincs meghatá-
rozva, annyira nincs, hogy az együgyű olvasó kénytelen 
azt betűszerinti jelentésében tekinteni. Az ilyen kifejezések 
is, mint »azt zengi nekünk az angyal«, »a halálnak 
élét vetted«, . . . az »önzők csodájára« (csodálkozás helyett!) 
szintén rontják a bemutatott húsvéti énekek becsét. Pedig 
szerkezetükben gond, lélek mutatkozik, s egész megépítteté-
sük is alkotó erőre vall; csak az anyagon s a formán 
kell módosítani, hogy gyülekezeti énekekké válhassanak. 
Az első és 3-dik húsvéti ének a 35-dik. a középső a 
66-dik zsoltár dallamára készült. A szerző mindkettő 
iránt, de főként az utóbbi iránt szeretettel viseltetik, nem-
különben az éneklő nagy közönség is. 

Az áldozócsütörtöki ének s épúgy az egyetlen pün-
kösti is refrénes ének. Ilyen az első húsvéti és bizonyos 
tekintetben a virágvasárnapi is. Van ilyen a vasárnapiak 
közt is három, sőt a köznapiak közt is egy ; s ilyen a 
reformáció emlékünnepére szóló énekek közül is az első. 
A refrén alkalmazása önbizalom jele s erős forma-érzék 
igazolása, mert gondolataink rendbe szedésére s logikai 
csoportosítására kényszerít, s ha a refrén belőlök nő ki, 
mintegy a gondolatok apró csoportjaiból, akkor arany-
szegély is a dús szőnyegen. A szerzőt e tekintetben tel-
jes dicséret illeti. 

Az áldozócsütörtöki ének refrénje: Alleluja, alleluja ! 
A pünkösti éneké: Szent lélek! ó jövel, jövel! Amaz 
dicsőítése az Isten kegyelmének a Krisztus megdicsőíté-

seért, s innen az »alleluja« jogosultsága; emez esedezés 
a Szentlélek eljöveteléért és köztünk vegzendő munkájáér t 
s innen a »Szentlélek! ó jövel, jövel!* Az áldozócsütör-
töki ének egyébként egyszerű, igénytelen szavakba foglalt 
visszaemlekezés; a pünköstin pedig ott ragyog az alkalom 
varázslatos ereje, a tárgyszeretet sugárzó verőfénye. Egy-
két szavának (>lágy harmat« stb.) felcserélése után kifo-
gástalan szép pünkösti énekünk lehet. Kissé magasan 
szárnyal talán a hivők nagyobb részére nézve; de ihletes 
és ez az ihlet áthat a nehezebben bevehető szívek bur-
kain is. íme a 3-dik versszaka: 

Lövelj alá te égi fény, 
Ha érted esd a tört remény; 
Légy biztatónk, légy vígaszunk. 
Ha égre sír fel panaszunk ! 
Szelíd angyal ! szállj csöndesen, 
Szólj bánatunkhoz édesen ; 
Könyet törülj, sebet köss be, 
Szentlélek ! ó jövel, jövel! 

Az egyetlen adventi és egyetlen karácsonyi ének, 
némi igazítás után, szintén beválik. Az . imánk csöndes 
szavára*, . . >Az égi szó, mely intve zeng«, . . a »hála-
láng*, . . »eljövend«, . . »uralg* szavak bizony kicselelen-
dők, s az adventinek az eleje is eltűr egy kis módosítást, 
mert az a szürke általánosság, a mely e sorokban nyi-
latkozik : 

Hozzád a mennybe száll a nála, 
Édes Atyánk, jó Istenünk ! 

eme kérdéseket vetteti fel az olvasóval : kitol, honnan?! 
Erre a kérdésre pedig a 2-dik sorban igen meg lehet 
adni a feleletet, akár az emberi szívre, aká r a szenthelyre 
való hivatkozással. 

A hat vasárnapi ének közül az első a Berzsenyi 
»Fohászkodás«-ának a 19-ik zsoltár dallamára való alkal-
mazása, a mint a » Tájékoztatásul* irott epilógus is mondja. 
Ugyancsak Berzsenyi hatása érezhető a 2-dikon is, a 
mely a 81. zsoltár dallamára készült. Tartalmas és formás 
mindkettő, s egy-két sor igazításával kifogástalanná is 
tehető mindkettő. A »viharzó sötétség*, a »légi madár*-
féle kifejezéseken kell ínég módosítani, s a különben 
tetszősnek látszó »kicsinyke kis lények* helyett is egy-
szerűbb és így énekszerübb talán a parányi kis lények 
kifejezés. Ha ezekről minden felesleges szín és virág le-
hull : énekeskönyvünk gazdagodását fogják elősegíteni. 

A 3-dik vasárnapi ének (a 70-dik dicséret dalla-
mára) kegyes szívért eseng. Öt versszakos és mindenik 
ezzel kezdődik: »Adj nekünk kegyes szívet*. De nem 
mindenik versszak okadatolja ezt a kérést kielégítőleg; 
a három első sokkal kevésbé, mint a két utolsó. Ama-
zokba belevegyülnek bizonyos felesleges elemek: emezek 
szigorúan követik a vezér-szót, a refrénben rejlő vezér-
elvet. Amazok tehát ezek mintá jára volnának átdolgo-
zandók. 

A4- ik vasárnapi ének vezér-gondolata: »Én Istenem! 
ó ne hagyj el!« — Az egész nagyon magán-jellegű, 
akárcsak egynémelyik panaszkodó zsoltár, s magán-
énekeskönyvben foglalhatna helyet, némi simítással. Miféle 
összeköttetés van p. o. az ilyen sorokban : 

Atyám, ki mennybe vagy 
Bajomban el ne hagyj, (?) 

Visszaemlékezés ez talán a »Szent Isten, noha 
néked«-re? Ámde ott a »noha« szócska jobban világosít, 
mint itt a »kt« ! . . . 



Az 5-dik vasárnapi énekhez Jézusnak eme szavai 
szolgáltak mot tóul : »Simon, Jónának fia! szeretsz-e en-
gem?* A felelet nagyon mesterkélt, zsoltárellenes és 
eszünkbe iut róla a »zengő érc és pengő cimbalom.* P. o. 

Im, a világ zajgó habján, 
lm, a szellők halk fuvalmán, 
Ott jár az Úr, ott hallik hangja ! 
Hol a hajnal fénye csillan, 
Hol az esti csillag villan, 
Őt látom ott is, ő jár arra ! 

A többi versszaka kevésbé fiatalos ugyan; de elég 
ez maga is, hogy tőle visszariadjunk. Eredetije Albertini-
töl való. 

A 6-dik vasárnapi ének az Isten szerelmének vég-
hetetlenségét festi, azzal a szent meggyőződéssel, a mit a 
kétsoros refrén által fejez ki a szerző: 

Véget ér itt mindenem, 
Csak Isten szerelme nem ! 

Úgy megüti a lelkünket ez a »mindenem* szó. 
Igazság-e az a mi benne van ? Elvész-e hat mindenem 
csakugyan? ! Keresztyén nézet-e ez v a l ó b a n ? ! . . Külön-
ben ez a szokatlanul hosszú (9 versszak 10—10 sorral) 
ének nem szegény a tartalomban, s általában véve 
formailag is megáll, s végén még a Véget ér itt mindenem 
magyarázata is meglelhető. — Elmélkedő, merengő, tűnődő, 
mintha a Poe Edgár »//oZfó«-ját hallanók itt-ott meg-
csendülni a sorokban és a sorok között. Hosszúságát az 
magyarázza, hogy ez egyike a tíerliard Pál itt bemuta-
tott énekeinek. — Bizonyos irálybeli változtatásokkal a 
gyülekezeti énekes könyvbe is bejuthatna ; de inkább helye 
volna egy magán-jellegü gyűjteményben. — Dallama nincs. 

A köznap reggeli 3 ének mind, — az estvéli 4 ének 
pedig felerészben elfogadható. Az első reggeli ének a 
66-dik zsoltár dallamára van írva. Eleje hasonlít az 
5-dik vasárnapi ének kezdetéhez, s így még javí tandó; a 
többi verse (összesen 4 versszak) is eltűri a simító 
kezet. Az »arany sugár*, » rémes árny*, az >ügyet tar 
tasz«-féle kifejezések mindenesetre szelidítendők. Az utolsó 
versszaka ez : 

Jövel, jövel, Isten kegyelme, 
Ragyogj reánk fényes napunk; 
Mert életünk útjára kelve, 
Magunkban mi nem bízhatunk. 
Maradj velünk egész napunkon, 
Maradj velünk mind esteiig; 
Sőt akkor is ragyogj utunkon, 
Ha majd időnk mind eltelik. 

Még ebben is több van ugyan a szóból, a szavak-
kal való játékból, mint azt a szent, zsolozsma természete 
elviselheti; de újabb átnézés ezen hamar segíthet. A 2-dik 
reggeli ének a Tompáénak átdolgozása. így, a mint van, 
ez is ráillik a 66-dik zsoltár dallamára. Tompáért is, a 
ki a gazdag tartalmat adta hozzá, a szerzőért is, a ki 
azt méltóképen kipótolta és formába öntötte, — öröm-
mel üdvözölhetjük. Első versszaka így hangzik: 

Szállj, szállj reám is, reggel fénye! 
S áhítatom szent szárnyai 
Vigyétek föl lelkem az égbe, 
Hová úgy óhajt szállani ! 
Ez új napom felvirradtára 
A szivem is hálára gyul, 
S felszáll az égbe tiszta lángja, 
A honnan fényt áraszt az tir. 

Ilyen ihletes a többi is. Üdvözöljük ismételt elisme-
réssel. A 3-dik reggeli éneknek nincs dallama; hat soros 
4 versszak az egész. Egyszerűen nemes, minden pathosz 
és színes kifejezések nélkül ; ez képezi becsét. 

A köznap esteli énekekből a két elsőt ítéljük felvé-
telre érdemesnek. Az egyikhez Arany adta a tartalmat 
a » Fiamnak* című költeményével, a másiknak Tompa, 
az ő ismeretes estvéli énekével, a mely a fönebbi reg-
gelivel egy ihlet szüleménye. Az első a 35-dik. a 2-dik 
a 66 zsoltár dallamára készült. Jól esik rajtok elmeren-
genünk s felsóhajtanunk egyúttal amaz elköltözött nagyok 
után, a kik nem írhatnak már éneket! . . . Az elsőnek 
első versszakában a 3. és 4 dik sorok nehézkesen követ-
keznek a két elsőre; a második versszakában a 2-dik 
sorban sok az egytagú szó, egyéb gyengéje alig található; 
a 2-dik énekben ennyi sincs, á l l jon itt az elsőnek is, a 
másodiknak is egy-két versszaka szájízelítőül: 

Hála Isten, estye van már, 
Fáradt testre nyugalom vár. 
Szívem immár te se csüggedezz, 
Mig az éjnek árnya elfedez ; 
lm az édes, csendes álom 
Istentől száll angyal szárnyon. 
Kezeinket összetéve, 
Imádkozzunk, Istent kérve! 

(Első vers.) 

Hála Isten, estve van már, 
A hívekre nyugalom vár. 
A ki fáradt, Istenben bizva, 
Az éjjelét is ő rá bízza. 
Édes álom, csöndes álom, 
Szállj reánk hát angyal szárnyon. 
Kezeinket összezárva, 
Imádkozzunk, Istent áldva ! 

(Utolsó vers.) 

Az estvéli ének első és utolsó verse pedig ez: 

Tünő napunk végső sugára 
Még ott ragyog napnyugoton; 
Szivemben is a hála lángja 
Kigyúl, a míg elnyugoszom. 
Áldom az Istent, ki az embert 
Vezéreli mind esteiig, 
S ha rá borítja bár az éjjelt, 
Angyalai megőrizik. 

Elmúlt a nap, az alkonyat száll! 
Éltünk is így végére jut; 
A síri éjnek álma ott vár, 
Hol véget ér a földi út. 
Uram, ne hagyd ezt elfelednünk, 
Hogy majd, ha a végóra üt, 
A sírban is nyugalmat leljünk 
Veled, ki ott vagy mindenütt! 

Az utóbbi két estveli énekben is van elég tartalom 
a további csinosításra. Az elébbit egyszerűsége emeli; 
az utóbbi Gerhard-féle, szintén gondolatokkal ékes, de 
efféle énekünk van már a régebbiek között is elég. 

Az egyetlen úrvacsorai ének Tompától való a 162 dicsé-
ret dallamara. Ez is megérdemli a felvételt. Ha a 6-dik 
versszaka kimarad s a 8-dik és 9-dik némi módosításon 
megy át, még inkább elfogadható lesz. — Nincs kellő 
logikai menet e versszakban: 



Fogjad azért kezünket, 
Magad vezérelj minket. 
így általad égbe, Istenünkhöz vezet, 
A hit, remény, szeretet. 

Ha Isten maga fogja kezünket , akkor ő m a g a vezet 
és nem általa vezet valaki és valami. Azt kérhet jük, hogy 
fogjad kezünke t és töltsd be szívünket hittel, reménynyel 
szeretettel , hogy hozzád ju thassunk vagy hogy azok hozzád 
segítsenek ; de úgy, a mint a szöveg szól, a kérés nem 
tiszta. — A következő versben a »diszesítse« szó elő-
nyösen cserélhető fel a »tegye szebbé« szavakkal . 

A »Reformáció ünnepén* cimű 3 ének között leginkább 
ének az első; de ez is csak erősebb átdolgozással tehető 
méltóvá az alkalomhoz. Az első versszaka épen nem 
zsoltárszerü. — Noszogatás, a mi gyakori a szerzőnél, s 
elvont ott is, a hol szerencsésen lehetne személyhez vagy 
személyekhez kötött . Felet tünk úsznak egyes kifejezései, 
mint a fellegek, a helyett, hogy belőlünk f akadnának , 
mint a rügy a fán. — í m e a bizonyság ! 

Jövel Krisztus hivő népe, 
Boruljunk az Úr elébe; 
Ima szálljon, ének zengjen, 
Őt dicsérve földön, mennyen. 
Győzelmi nap, öröm ünnep ! 
Híveid ma egybegyűlnek 
És imádnak Uram, téged : 
Igaz hitéért áld ma néped, — 
Alleluja, alleluja! 

A 3-dik versben pedig ezt olvassuk : 

Krisztus urunk dicsősége 
Itt ragyog most újra élve; 

t. i. a re formátus egyházban. Ta lán nem azt kellene 
mondanunk , hogy »ujra élve«, mer t az örökkéé lő , hanem 
azt, hogy tiszta fénybe. Az utolsó versszak végén pedig 
az imádkozás lelkének kellene átvenni a szót, hogy a 
költemény kerekebb és imaszerűbb legyen. — A másik 
kettő inkább csak az alkalom festése és mint ilyen sem 
eléggé vonzó és tetszetős. 

Az év utolsó napján m o n d a n d ó ének sem üti meg 
a mértéket . Ennél van már jobb is nekünk erre az a lka-
lomra. Igen költőies kérdésekkel teljes az eleje, hogy az tán 
a panaszos kérdésekre megadható legyen a felelet az élet 
múlandóságának ra jzolásában. 

A nemzeti nagy alkalmakra szánt egyetlen és utolsó 
éneknek is a t a r ta lmat lanság és az énekszerűség h iánya 
képezik gyöngeségeit. Az ilyen k i fe jezések: »Nyíljék ki 
m a szent helyed sá t ra« , »Oröködért könyörög szivünk* 
stb., nem énekbe s nem keresztyén énekbe valók. 

* 
* * 

í m e mennyi bizonyság a r ra , hogy az Előmunkála-
tok VI. füzete biztató igéret az énekes könyv áta lakí tásá-
nak megkezdésére. Szolgál néhány jó énekkel, szolgál jó 
példával, s ez utóbbi erénye nem kisebb előttünk az 
előbbinél. Csak igazi fe lbuzdulás t ámadjon s akkor e jel-
ben győzhe tünk! Gyöngéi is tanulságul szolgálnak azok-
nak, a kiket a lélek készt és a teremtő erő ösztönöz. S 
ez is e lőny! 

A szerző maga mondja , hogy a ki jobbat tud a lkotni : 
győzze le a kevésbé jót, s hogy ő fog örülni, ha verseny-
társai szebbé varázsol ják énekes könyvünket , mint ő 
tehetné. 

Jó is lesz, ha többen szállnak ki hivatott da lnokaink 

a ve r seny té r re ; mert ezen a füzeten is érezhető bizonyos 
egyformaság a hangban , modorban ; ismétlődés a képek-
ben, hasonla tokban s még rímelésben is. Mostani énekes-
könyvünk is sok egyén munká ja . Kerületek, egyházmegyék 
s ezek ú t ján lelkészek és tanítók érdeklődtek a sorsaér t , 
kiki a maga ta lentumai szerint. Egész kötet az a sok 
ének, a melyet az a r ra hivatott bizottság a tiszáninneni 
egyházkerület közgyűlésének 1804-ben, julius 18-án be-
muta to t t s a melyek között külön csoportot képeznek 
egyes egyházmegyék és egyes egyének [dolgozásai. — 
Ha a század elején lehetett á l ta lános érdeklődést t ámasz-
tani az énekes könyv r e f o r m j á é r t : miért ne lehetne most 
is ? ! . . . A lelkészi és tanítói értekezleteknek milyen gaz-
dag tárgyul kínálkoznak a mi zsoltáraink és dicsére-
teink ?!. . . 

Több jó szá rmaznék abból, ha az énekeskönyv 
re formja iránt az érdeklődés széleskörűvé válnék. Akad-
nának például, a kik a már közrebocsátot t énekeket 
gondosan elolvasgatnák, haszná la tban lévő énekeinkkel 
összemérnék s a csendes m u n k a közben támadt gondo-
lataikat pap i ros ra vetnék, vagy megihletetten a javításhoz 
vagy az önálló énekek készítéséhez is hozzá kezdenének. 
Nincs az sehol megírva, hogy csak a neves poéták alkot-
ha tnak vallásos énekeket is. Az ú. n. Dávid-zsoltárokat 
papok, próféták s ki tud ja milyen sorsú és hivatású 
egyének írták ! . . . A szél fú a merre a k a r ; az Isten szele, 
az Istennek lelke anná l is i n k á b b ! . . . Úgy volna jó és 
áldásos, ha csaknem minden énekünk egy-egy külön egyén 
teljes ihletettségének volna gyümölcse ; ha az az isteni 
fény, a mely az ihletett ember lelkén szétárad s a mely 
a legegyszerűbb papi és tanítói lakot is beragyoghat ja , 
sokakat tenne közöttünk a Memnon szobrává — az anya-
szentegyház dicsőségére. . . Ha az érdeklődés ál ta lánossá 
válnék, akkor mind jobban fogyna azok száma is, a kik 
a meglévő énekes könyv teljes fentar tása mellett kardos-
kodnak ; mert lehetetlen volna be nem látniok. hogy 
zsoltáraink és dicséreteink egyformán magukon viselik az 
idő nyomát , s mai lelki szükségeink kielégítésére elég-
telenek. 

* * * 

Hogy milyen beosztású legyen az újított énekes 
könyv ? az egyetemes énekügyi bizottság elnöke ezt a 
kérdést is felveti. A felelet szerintünk nagyon egyszerű : 
legyen az egyházi évnek megfelelő.* Természetes , hogy ez 
esetben a zsoltárok átdolgozott darabja i is oda ju tnának 
a hová tar ta lmuk szerint illenek, — úgy, a mint azt m á r 
sokan gondol ták az egyet, énekügyi bizottság elnöke is 
érinti. A ki azt hiszi, hogy a zsoltárok beosztásával , vagy 
egyes zsoltárok végleges kihagyásával meg támad juk a 
kánon szentségét, az nagy tévedésben van és öszzetévessti 
a bibliát az énekes könyvvel. — A zsoltárok a magok 
teljességében megmaradnak az ó szövetségi kánon ki tűnő 
része i ; sem el nem veszünk belőlük, sem meg nem pótol-
juk őket. Maradnak továbbra is a bibliaolvasó keresztyén 
és zsidó ember lelki táplálékai. . . Hogy mi kell az tán 
abból nekem, mint ke re sz tyénnek : — ez az én dolgom, 
a keresztyén ember és a ker. egyház dolga. A miképen 
nem használok minden ószövetségi mondatot egyházi 
beszéd textusa g y a n á n t : epúgy megválogatom, meg kell 
válogatnom az ó szövetségnek ker. ének gyanánt elfogad-
ható részleteit is. Ez az énekes könyv re fo rmjának az 
»abc«-jéhez tartozik. 

Hogy az i lyenfajta re form nyughata t lanságot szülne 
vagy épen s z a k a d á s t ? — ezt mi nem hihetjük. A lelké-

* E tárgyra — alkalmilag — még visszatér Anonymus. 



széktől és tanítóktól fiigg a közhangulat csinálása. Ők 
csinálhatnak nyughatatlanságot, de a nép — vezetők nél-
kül — az nem fog zúgni és háborogni, csak azért, mert 
az énekeink megszepültek, miként a népiskolás gyerme-
kek versei és iskolai énekei i s ! . . . — Legfölebb az új 
könyv ára fog zsörtölődést tamasztani ; de ennek is meg-
van az orvos szere a legtöbbekre nézve, mert az új 
énekes könyv iskolai segédkönyv is lesz és mint ilyen, 
lehető olcsó árban árusítható. Legalább mi így reméljük. 

Hát csak ne féljünk! Ne fessük az ördögöt a falra, 
hanem dolgozzunk az új énekes könyv tisztességéért 
mennél többen! Ki bírálva, ki javítgatva, ki eredeti ene-
keket alkotva: kinek miként adja az ő I s t e n e ! . . . Ha 
aztán egy minden izében jó. kívánatos s az ellenséget is 
meggyőző és megszégyenítő enekes könyvet tudunk elő-
állítani : a k k o r ? ! . . . Akkor olvadjunk össze egy boldog 
Halleiujában! 

A t. szerkesztő barátomnak pedig hálásan köszönöm, 
hogy alkalmat adott nekem az énekügy iránt való szere-
tetem igazolására. Anonymus. 

BELFÖLD. 
Az 1898. évi hitfelekezeti statisztika. 

Az összes hazai protestáns egyházi lapok különféle 
i r ányú cikkekben sürün foglalkoznak az új egyházpoliti-
kai törvények hatásaival s az általok eredményezett vi-
szonyokkal. Fontos, sokakat elmélkedésre ösztönző tárgya 
lett ez a különféle papi értekezleteknek; sőt két év óta 
belekerült az egyházmegyei, kerületi és egyetemes gyű-
lések hivatalos tárgysorozatába is. Néhány kivételével, az 
esperesi és püspöki jelentések külön pontban számolnak 
be közgyűléseiknek az egyházpolitikai törvények hatásá-
ról. Gyakran olvashatunk e tárgyban különféle irányú 
cikkeket a mindent éber figyelemmel kisérő napi-sajtó 
hasaojain is. A jellegzetes róm. kath. sajtó is mintegy 
kárörvendve számol be az eredménynyel, hogy a maga 
álláspontját igazolja s azzal a protestánsokat is az ultra-
montán néppárti törekvések sorompóiba csábítsa. Timeo 
Danaos . . . ! Valószínűleg ez általános érdeklődés kielégí-
tésének szempontja szólaltatta meg a mult evben a gya-
korlati mindennapi élet bajaival ritkán foglalkozó magyar 
tudományos Akadémiát is, melynek egyik nyilt ülésében 
dr. Jekelfalussy József, a m. kir. központi statisztikai hi-
vatal igazgatója tartott egy érdekes és tanulságos felolva-
sást az egyházpolitikai törvénvek hatásáról, és a statisztikai 
adatok alapján igyekezett bebizonyítani, hogy az új tör-
venyek javára váltak nemcsak a nemzeti egységnek, 
hanem a vallásfelekezeteknek is, s különösen annak, a 
melyik legjobban agitált ellenök: a róm. katholikusnak. 

Magunk részéről, kik eleitől fogva bizonyos elősze-
retettel foglalkozunk az új törvények eredményeivel s 
kik — szerénytelenség nélkül legyen mondva — elsők 
voltunk, kik a sajtó és a közegyház figyelmét azokra 
felhívtuk s azt állandó közleményeinkkel ébren tartjuk — 
az egyházpolitikai törvények hatásának és az általok 
előidézett viszonyok felfogásában két téves irányt tapasz-
talunk. Az egyik téves irány az, hogy dacára az ismé-
telve megjelenő, közhitelű adatoknak, melyek nagy vesz-
teségeinkről évről-évre, hónapról-hónapra beszámolnak, 
még mindig vannak egyházi köreink, vezérszerepet vivő 
férfiaink, kik a bajt nem tartják elég komolynak, a vesz-
teséget elég nagynak, s ép azért az aggodalomra semmi 
okot nem látnak ; a baj ellensúlyozására, a belső hitélet 
felébresztésére semmi vagy vajmi keves hatványozottabb 

törekvést és munkásságot fejtenek ki, s teljesen megelé-
gesznek azzal, ha az egyházi közigazgatás simán, fennaka-
dás nélkül fungál. A másik téves irány az, a melyik a 
megismert adatokon s veszteségeken megrémülve, hitét, 
bizodalmát vesztve, kétségeskedik; az egyház, a protes-
tantizmus vesztét, pusztulását látja ; annak már statisz-
tikailag megállapított hataridőre végromlását jósolja. — 
Mindkét irány téves, mert a tényleges való az, hogy a 
baj elég komoly, a veszteség nem remélt nagy, az aggo-
dalomra van eleg ok ; de mégis kicsinyhitü-ég lenne az 
evangélium örök igazságain alapuló protestantizmus jövője 
felett kétségbeesni, annak győzedelmében kételkedni. 

De hogy e győzelem felé közeledhessünk, ne kicsinyel-
jük a ba j t ; ne kicsinyeljük az annak ellensúlyozására s 
megszüntetésére irányuló nemes törekvéseket, hanem az 
egész vonalon lássunk komolyan hozzá az egyházépítő 
munkához, mert a baj tényleg nagy, a támadás szerve-
zett s erős. 

A baj megismerésére és a komoly egyházépítő 
munkásságra való buzdításul szolgáljanak az alabbi, vesz-
teségeinket feltüntető statisztikai adatok is, melyeket az 
1898 évre vonatkozóiig, a központi statisztikai hivatal 
évkönyve alapjai) a következőkben terjesztünk elő. 

I. Házasságok. Házasság köttetett az egész magyar 
b i rodalomban: 156.208; felbontatott, halál által : 123,297, 
elválás á l ta l : 1412; összesen: 124,709. 

Ezer lélekre esett házasságkötés: 8' 3. Ezer uj házas-
ságra esett, halál á l ta l : 789'3, elválás által: 9 0, össze-
sen : 798"3 felbontott házasság. Ezer leiekre esett fel-
bontott hazasság 6'6. Legtöbb hazasság köttetett novem-
berben: 34.173, és f ebruárban : 30 ,721 ; legkevesebb 
márc iusban: 4517 és decemberben: 5957. 

Házasság köttetett vallás szerint Magyarországon 
Horvát-Szlavonországok kivételevel: 

egyházilag megáldott meg nem 
tiszta vegyes összesen °/0-lian tiszta vegyes összesen áldott 

Római kath. 62.942 5692 68 634 8 32 61 120 3505 61625 4009 
Gör. kath. 11 284 294 13 478 16 20 II 106 1561 12.667 811 
Göl. kel. 14.044 1055 15 099 6 99 12 947 809 13 756 1343 
Ág. h. ev. 8802 1971 10 773 18 28 8664 1908 10.572 201 
Ev. ref. 15,629 3128 19 057 17 94 14 830 3398 18 228 8!9 
Unitárius 214 191 435 44 04 227 135 362 73 
Izraelita 6854 168 7022 238 4611 — 4611 2411 
Egyéb vall. 8 4 14 42 86 — — — — 

Fe leké , kiv. 25 4 29 13.79 — — — — 

Összesen: 119,832 11 705 134 511 10 93 113 505 11.316 121 821 9677 
Az egyéb vallasúakat és a felekezetenkivülieket is 

beszámítva és arányítva a házasultakat és a megáldottak 
főösszegeivel, az 1898-ik évben 9710 házasság nem álda-
tott meg egyházilag. Az 1897 évben volt 10,504 ilyen 
házasság. Az 1898. év habár némi csekely csökkenest 
mutat ezen a téren, mégis túl nagy azoknak a száma, a 
kik a polgári egvb'kelés után nem veszik igénybe az 
egyházi áldást. Az egyház feladata lenne ennek okait 
kutatni ! Nagy az egyházilag meg nem áldottak száma 
különösen a róm. katholikusoknál, izraelitáknál, a görög 
keletieknél; előnyösebb az ág. h. evangélikusoknál, mint 
az ev. reformátusoknál. 

Horvát-Szlavonországokra vonatkozólag e tekintet-
ben következőképen állanak a viszonyok: 

egyházilag megáldott meg nem 
tiszta vegyes összesen %-ban tiszta vegyes összesen áldott 

Róm. kath. 15.044 212 15.256 1 39 15.011 189 15.230 26 
Gör. kath 124 "33 157 2102 124 25 149 8 
Gör. kel. 5659 42 5701 0 74 5712 103 5815 — 

Ág. h. ev. 235 52 287 1812 221 63 284 3 
16 Ev. ref. 70 41 III 36 94 75 20 95 
3 

16 
Unitárius — — — — — — — 

Izraelita 154 — 154 — 166 — 166 — 

Egyéb vall. 1 — 1 — — — 1 
ü Összesen : 21,287 3S0 21.667 1 75 21.739 400 21739 

1 
ü 



A gör. keletieknél a 114 többlet vagy hibás ada-
tokon alapszik, vagy esetleg annak lehet következménye, 
hogy a Magyarországon polgárilag megkötött házasságo-
kat Horvát-Szlavonországban áldatták meg egyházilag. 

A 14,709 vegyesházasságnál a gyermekek vallására 
vonatkozólag 2964 (20 15%) esetben létesült és 11.745 
(79 '85%) esetben nem létesült megegyezés. A megegt/e-
zések száma 156 esettd emelkedett az előző évvel szem-
ben. Ezek az adatok kizárólag Magyarországra vonat-
koznak ; Horvát-Szlavonországokra vonatkozólag csak az 
1899. évtől lesznek feltüntetve. 

A megegyezés szerinti nyereség-veszteség az egész 
1898 évről, felekezetek szerint így oszlik meg : Azon 
1850 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. kath., a 
menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 259 esetben 
az apa, 94 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Veszteség : 165. Azon 1480 vegyesházasság-
ból, hol a vőlegény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., 
megegyezés szerint 129 esetben az apa, 381 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 252. 
Azon 1215 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. h. ev., a másik fél nem róm. kath., de más vallású, 
127 esetben létesült megegyezés, melyekből 49 esetben 
az ág. hitv. ev., 78 esetben a más vallást fogják követni 
a gyermekek. Veszteség 29. — Ezen esetekben az ág. h. 
ev. egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól 4, a gör. 
keletitől 7, az ev. ref. egyháztól 20, az unitáriustól egy. 
az izraelita hitfelekezettől 17. Vesztesége a gör. kath. 
egyházzal szemben 16, a gör. keletivel 2. az ev. ref. 
egyházzal szemben 56, az izraelita hitfelekezettel szem-
ben 4. — 21 ág. h. ev. vőlegény és 22 menyasszony kötött 
házasságot az 1898. évben izraelita menyasszonynyal illetve 
vőlegénynyel. Egy ág. h. ev. vőlegény egyéb vallású 
menyasszonynyal ; egy vőlegény és két menyasszony fele-
kezetenkivüli menyasszonynyal illetve vőlegénynyel. Meg-
egyezés egy esetben sem létesült. E téren sem hódít 
tehát az evang. egyház, s az ev. ref. egyházzal szemben 
is jelentékeny a veszteség. 

Azon 2370 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 408 
esetben az apa, 197 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 211. Azon 2638 vegyes-
házasságból, hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony 
róm. kath., 274 esetben az apa, 604 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 330. Azon 
2061 vegyesházasságból pedig, hol az egyik tél ev. ref., 
a másik fél nem róm. kath., de más vallású, 225 esetben 
létesült megegyezés, melyekből 149 esetben az ev. ref., 
76 esetben a más vallást fogják követni a gyermekek. 
Nyereség: 73. Ezen esetekben az ev. ref. egyház nyeresége a 
gör. kath. egyháztól 47, a gör. keletitől 28, az ág. h. ev. 
egyháztól 56, az unitáriustól egy, az izraelita hitfeleke-
zettől 16, az egyéb vallástól egy; vesztesége a gör. kath. 
egyházzal szemben 51, a gör. keletivel egy, az ág. h. ev. 
egyházzal szemben 20, az unitáriussal szemben egy, az 
izraelita hitfelekezettel szemben kettő, az egyéb vallással 
szemben egy. — 23 ev. ref. vőlegény és 20menyasszony kötött 
házasságot az 1898. évben izraelita menyasszonynyal 
illetve vőlegénynyel. Két vőlegény egyéb vallású meny-
asszonynyal és két menyasszony felekezeten kivüli vőle-
génynyel. E téren az ev. ref. egyház az 1897. évet 23 
veszteséggel zárta le, 1898-at pedig már 73 nyereséggel. 
Legnagyobb a nyereség az ág. h. ev., a gör. keleti egyház-
zal és az izraelita hitfelekezettel szemben. A felekezet-
nélküliekkel szemben semmi. 

A róm. kath. egyház 1898-ban, a kél protestáns 
egyháztól fent jelzett hódításon kivül a 2996 nem evang. 

vagy ref., de más vallásúval kötött vegyesházasságokhó1 

megegyezés szerint vesztett 36 esetben és 204 esetben bizto-
síttatott számára a gyermekek vallása. Nyeresége tehát üt 
is 168. Vesztesége (róm. kath. és gör. kath. között egész 
éven át nem fordult elő egy megegyezési eset sem a gyerme-
kek vallására) a gör. keleti egyházzal szemben 25, az izraelita 
hitfelekezettel szemben 11; nyeresége pedig a gör. keleti egy-
háztól 140 az unitáriustól 14, az izraelita hitfelekezettől 50. 
Az. egyéb vallásúakka1 és felekezetenkivüliekkelnem volt egy 
megegyezése sem; a többi felekezetek is vajmi kevés 
esetben bírták ezeket egyházuk javára megegyezésre bírni. 
109 róm. kath. vőlegény és 127 menyasszony kötött 
házasságot izraelita menyasszonynyal illetve vőlegény-
nyel; két vőlegény egyéb vallású mennyasszonynyal. Egy 
vőlegény és két menyasszony felekezetenkivüli meny-
asszonynyal, illetve vőlegénynyel. 

Keresztyén és izraelita között 1898-ban összesen 
334 házasság köttetett. Egyéb vallású és keresztyén kö-
zött összesen: 6. Keresztyén és felekezetenkivüli között 
összesen: 8. Ez utóbbi adatokat tekintve, egyáltalában 
nem látjuk igazolva az új egyházpolitikai törvényeknek 
azt a nagy nemzeti konszolidáló hatását, a melyet egyes 
miniszterek és képviselők oly nagy reménynyel vártak 
és hirdettek. 

A fentebbiek szerint, a nyereség-veszteséget leszá-
mítva. az ág. h. ev. vesztesége, illetőleg hátránya a róm. 
kath. egyházzal szemben az 1898-ik év folyamán kötött 
vegyesházasságoknál létesült megegyezéseknél: 4 1 7 ; más 
hitfelekezetekkel szemben: 29. Összes vesztesége tehát 446. 

Az ev. ref. egyház vesztesége, illetőleg hátránya a 
róm. kath. egyházzal szemben: 5 4 1 ; nyeresége más hit-
felekezetektől : 73. Összes vesztesége tehát 468. 

Az összes megegyezéseknek nagyobb fele: 1556 
esik az anyák és kisebb fele: 1408 az apák részére. A 
vegyesházasok túlnyomó része: 11.745 a gyermekek val-
lására nézve nem kötött megegyezést. Megegyezés létesült 
a róm. kath. egyház előnyére összesen: 1856 ( 6 2 ' 6 2 % ) ; 
a gör. kath. egyház előnyére: 120 (4 -05%) ; a gör. kel. 
egyház előnyére: 70 ( 2 ' 7 3 % ) ; ág. h. ev. egyház elő-
nyére : 272 (9' 1 7 % ) ; az ev. ref. egyház előnyére: 620 
(20-92%); az unitárius egyház előnyére: 4 (O 1 ^ 0 / , , ) ; az 
izraelita hitfelekezet előnyére: 18 (0 6 1 % ) és egyéb: 2 
(0-07%). 

(Folyt, köv.) Homola István. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A hannoverai tattományegijházi zsinat j anuár 30-ikán 

tartott ülésén Weingart ismeretes esete is előkerült, s 
több ingerült felszólalásra adott alkalmat. A zsinat a 
bibliának s a hitvallásos iratoknak merev jogi értelme-
zése vádjával szemben, Weingart esetét illetőleg követ-
kezőleg védekezett : 1. »Isten igéje, mint hitünk, tanításunk 
és vallásunk legfőbb tekintélye a szent Írásban van letéve, 
mely írás azonban a maga egészében történetileg értel-
mezendő és magyarázandó. A miért is az Írásnak egyes 
önkényesen kiválogatott idézetek szerint való értelmezése, 
miután a verbális inspiráció tanát ma már senki sem 
vallja, visszautasítandó. 2. Ev. luth. egyházunk hitvallá-
sos könyveiben találjuk az evangéliumnak a reformáció 
értelmében való legtisztább és legteljesebb kifejezését, s 
épen azért személyes vallásos hitünk örömmel vallott 
kifejezését is. Magától értetődik, hogy a hitvallások betű-
jére, vagy szerzőik theológiájára való merev jogi kötele-



zettségről szó sem lehet, mivel ez az eljárás evangélium-
és hit vallásellenes volna egyaránt*. — E rezoluciónak a 
megindokolásához a »Chronik der Christlich. Welt* 6. 
számának tudósítása szerint többen is hozzászólottak lgv 
Woigt zsinati elnök a konzisztórium nevében is kijelen 
tette, hogy »soha sem gondoltak a lelkészeknek a hit-
vallások betűjére való kötelezésére*, hanem »csakis a 
íundamentális üdvtények* elfogadásara, a melyek közé 
az Urnák Weingart által megtagadott >testi feltámadása* 
is tartozik. Az egyház el nem tűrheti azt, »hogy egy lel-
kész az üdvtényeket hirdető hitvallások fölé a theol. 
tudomány ingadozó ítéletét helyezze.* JJJdhorn apát pedig 
kijelentette, hogy Weingart esetében nemis a feltámadás 
tana volt a döntő, hanem az a körülmény, hogy a hit-
vallásokkal szemben, sőt azokkal ellentétben, nevesebb 
theológusoknak a nezeieit vitte föl a szószékre. A mit 
Weingart tudományos theol. értelemben feltámadásnak 
nevez, annak az többé nem nevezhető. Pedig, mondja 
Uhlhorn, Pál apostol valódi feltámadást ismer, s azt kell 
megvédeniök a lelkészeknek is hitvallásaink értelmében. 
Végül Buttner. Buckmann és Steinmetz lelkészek azt is 
hangoztatták, hogy Weingart általában véve tagadta meg 
a feltámadást. Kivételt, képez Schultz göttingai tanár fel-
szólalása, ki közvetítő és békítő szellemben helyesen 
utalt arra , hogy az ev. hit lényegét tekintve, hitvallásaink 
szerint is »fiducia«, s hogy egy, különben áldásosán 
működő lelkészt, »eltérő theol. nézetek« miatt nem kellene 
»agvon disciplinálni*. A tartományi zsinat nagy több-
séggel következőleg határozot t : »lelkészek, kik nyílt ellen-
tétbe kerültek a hitvallásokkal, a lelkészi hivataltól távol 
tartandok, illetve abból eltávolítandók*. Mint értesülünk, 
Wemgart , feltüggesztése után a protestáns-egylethez csat-
lakozott. 

Weingart esete alkalmából Achelis marburgi és 
Baumgarten kiéli gyakorlati theol. tanár is szólott »a 
lelkészek tankötelezettségéről*:. így Achelis nagyobb (I. 
114—139. í.) es kisebb ( 2 8 - 3 2 . 1.) gyakorlati theol. 
könyvében így szól a kérdésről: 

1. A kötelezettség szükséges. A tanszabadságra és 
tankötelezettségre a ker. egyháznak szüksége van, s vonat-
kozik az úgy a lelkészi hivatal hordozójára, mint az 
egyes helyi gyülekezetre, ellenesetben magatói a Krisztus-
tól való függellem'iésre is vezethetne. 

2. A kötelezettség tárgya as irás és a hitvallásos 
könyvek, szükségképi feltétele pedig a megkötelezendőnek 
személyes vallásos üdvhite. Ennek az üdvhitnek a meg-
határozása az egyházi elöljáróság egyik legnehezebb feladata; 
de minden egyes esetben ítélete legyen »geistlich* és nem 
>ausserlich«. 

3. Az ó- és uj-szöv. szent irás történetileg értel-
mezendő. Maga a bibliai szó, mint ilyen, normatív jelle-
gűnek még nem tekinthető. Krisztus maga minden kijelen-
tésnek legbizonyosabb alapja és egyeden kritériuma. 

4. A Krisztusban megjelent teljes kijelentésnek értei-
mezeset az egyház a hitvallásokban adta meg, s az 
egyház minden szolgajanak azt egyhaza értelmében kell 
elfogadnia. De az ú. n. egyetemes symbo'umok es evang. 
egyházi hitvallások evangéliumellenes gondolatoktól sőt 
ellenmondásoktól menteknek épen nem tekinthetők, a mi 
máris mutatja, hogy a tankötelezettségnek mily értelem-
ben kell történnie. 

5. A kötelezettség módjára vonatkozólag áll az, hogy 
a symbolumokra való jogi kötelezettség nonsens az evang. 
egyházban. A symbolumok a nyilvános tanítást nem kor 
látozhatják. A fő a megkötelezendőnek vallásos üdvhite, 
a melynek egyetlen forrása a Krisztustól eredő s az ö 
szellemeben ei telmezendö >zent iias. Abban kell gyöke-

reznie a lelkész minden egyes gondolatának, ítéletének 
és cselekvőségének. 

Baumgarten kiéli gyakorlati theol. tanár pedig a 
»Zeitschrift für prakt. Theologie* jelen évfolyamának 
1 füzetében így ítél a »protestáns tanprocessusról.* 

A symbolumok, mint általános tanrend, megtar-
tandók, azonban nem jogi, betűszerinti, hanem a benső, 
szellemi kötelezettség értelmében, a melyek, mint olyanok, 
az ev. hitfogalom szerinti interpretációnak vannak alávetve. 
Az azon alapuló tanprocesszus nem »juridikai kaszuisz-
tikusnak, hanem evang. szelleminek« veendő. A felavatás 
fogadalma oly értelemben veendő, hogy abban az evan-
gélium, mint a Krisztusban való kijelentés ténye által 
tudjuk magunkat megkötelezettnek, s oly értelemben, hogy 
a hitvallások szerinti igehirdetés lényegébe mennél telje-
sebben éljük bele magunkat, s végül olyan értelemben, 
hogy kegyeletteljes pedagógiai figyelemmel legyünk a 
gyülekezet mindenkori vallásos életére és szükségleteire. 

Végezetül még megjegyezzük, hogy a király a Wein-
gart felfüggesztésének megsemmisítését kérő felségkérvenvre 
tagadólag válaszolt. 

»A német ev. schisma Rómában és a porosz föcgy-
házi tanács« cím alatt a következőket olvassuk a leg-
mélyebb sajnálattal a »Christliche Welt* ez idei 6-dik 
s z á m á b a n : Mindig bántóbb es bonvolódottabb lesz az 
ev. gyülekezetalapí'ás és a templomépítés ügye Rómá-
ban. A mint a dolgok fejleményét látjuk, rokonszenvez-
nünk kell a követségi kápolna gyülekezetével. A külön 
megalakult gyülekezet és templomépítési bizottságnak, a 
követségi gyülekezettől elkülönített munkálkodása kárára 
van az ügynek. A berlini főegyházi tanács máris felhívta 
Brüssaut, a »szabad egyház* papját, hogy vagy hagyja 
el gyülekezetét, vagy pedig, mint egy külön »szekta* papja, 
lépjen ki az egyház kötelékéből. — A dolog csak most 
lesz válságossá. Azzal a ténynyel állunk itt szemben, hogy 
Rómában egy. a követségi gyülekezettől független német 
ev. gyülekezet van alakulóban, a melyért pedig a berlini 
főegyházi tanácsnak kell viselnie a felelősséget. S mi 
lesz akkor, ha Rrüssau lelkészt leteszik, vagy pedig kilép 
a porosz tartomány-egyhaz kötelékéből, a melynek pedig 
gondjai közé tartozik a német evangélikusok gondozása 
a d iaszpórában? Szerintünk is a főegyházi tanácsnak 
szeretettel, türelemmel és evang. szellemben el kellett 
volna odáznia a schismát Rómában, nem pedig »agyon-
ütnie, Quid nunc ; — ez most a kérdés. Valóban kíván-
csiak vagyunk a német evangélikusok ügyének további 
fejleményére Rómában! 

A strassburgi egyetemen létesítendő r. kath. theol. 
fakultás ügyében a vatikán és a porosz kormány közötti 
tárgyalások sikerre nem vezettek s így Hertling képviselő-
nek, a minap kinevezett bonni egyetemi tanárnak s a r. 
kath. tanszabadság ismert nevű agitátorának fáradozásai 
hiába valóknak bizonyultak. A müncheni »Allg. Ztg.* 
egyik római tudósítója a kérdéses ügyben a következő-
ket írja : Hertling missziója a strassburgi r. kath. theol. 
fakultás létesítése ügyében kínos helyzetbe juttatta a pápás 
politika mostani vezetőjét. Szívesen teljesítenék a Vatikán-
ban Németország kívánságát, különösen akkor, ha annak 
teljesítése semmiféle politikai áldozatba nem kerül. A 
francia politikai ellensúlyozás befolyása azonban, a mely-
nek jelenleg Mathieu kardinális a központja, hallgatnia 
kell a Vatikánnak. Hogy ugyanis a fakultás ügye illuzó-
riussa tétessek, a strassburgi püspökség Rómába küldte 
Joder és Adloff kanonokokat, hogy ott a szemináriumok 
fentartása mellett, illetve a tervezett egyetemi theol. fakul-
tás eílen agitáljanak. S miután a franciák Rampolla bí-
boros előtt kijelentették, hogy Németország, ha kiván-
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sága teljesíttetik, irtó háborút indít Elzász- Lotbaringiában 
Franciaország ellen : egyelőre Hertling tanár missziója 
hajótörést szenved s meghiúsultnak tekintendő. — S aztán 
mégis beszelnek pápás körökben >a kath. tudomány sza-
baaságáról.« Vájjon mit mond a vatikán e legújabbi 
német- és tudományellenes viselkedéséhez Krauss tanár 
Freiburgban! Hiszi-e még, hogy a r. katholicizmus és a 
szabad tudomány összeegyeztethető ! ? 

A berlini ev. föegyházi tanács legújabb hivatalos 
közlései szerint a porosz tar fományegyhazban az 1880 
—1897. években több mint 40.000 r. kath. hivő tért át 
az ev. egyházba, mig a jelzett időszakban a r. kath. egy-
házba csak 4400 áttérés történt. Az ev. egyház kebe-
lébe tért r. kath.-hívőknek közel 73 része Sziléziában, 
ebben a legpápásabb német tar tományban lakik, és pedig 
14,834. A sziléziai konvertiták száma 18 év alatt csak 
811. Érdekes a megfigyelésre, hogy az utolsó 9 év alatt 
mily növekedő arányokban ment végbe az ev. egyházba 
való áttérés, és pedig 1889 : 772; 1890: 791 ; 189Í : 776; 
1892: 8 3 7 ; 1893: 933; 1894: 991; 1895: 1011; 1896: 
1151 ; 1897: 1186 r. katholikus lett protestánssá. Ugyan-
abban az időben konvertált 44, 43, 39, 50, 38, 52, 44, 
49, 55 evangélikus. Valóban e statisztikai adatok hangosan 
beszélnek! 

A német császárné vallásosságának és prot. hit-
buzgóságának egyik kiváló jele az, hogy az ő kívánságára 
s éveken keresztül folytatott sürgetésére naponkint az 
esti órákban több berlini templom nyitva áll »csendes 
áhítatra* a munkából hazatérő ev. nép számára. A csen-
des áhítat orgonakiséret mellett körülbelül Y4 óráig tart 
s eléggé látogatott. Ezek az »egyházi esti áhítatos órák« 
mindig nagyobb és nagyobb tért hódítanak az ev. mun-
kások körében. Nem lehet eléggé ajánlanunk e j ó szokást 
nálunk is nagyobb városi gyülekezeteink szives figyel-
mébe és támogatásába. Megszenteli az a nap munkáját 
és fáradalmait az Úr dicsőségére! 

A szászországi tartományegyház köréből kiemel-
jük Luthardt lapja nyomán a következőket: Lipcsében a 
városi belmissziói egyesület ugyancsak serényen működik. 
A jelen téli félévben minden szerdán tartanak a lelkészek 
az egyesület házának nagytermében bibliai vallásos tár-
gyú előadásokat. Kezdik az adventtel, folytatják a kará-
csony után s befejezik a böjtben. Thémáik valóban megkapok 
s a ker. felebaráti szeretet köréből valók. P. 0. előadásaik 
cimei így hangzanak: ko rán ! m a ! naponként! minden-
kor! későn! — a megfelelő bibliai helyek nyomán, s igen 
szép látogatottságnak örvendenek. — Január 30-ika óta 
Lipcsében felsőbb népiskolai kurzusokat is tar tanak. Az 
előadók Barth tanár és Bonhoff ref. lelkész. Az első »a 
fülről és hallásról«, a másik pedig »a jelenkori keresz-
tyénségről s annak erkölcsi érzékéről« értekezik. így 
többi között tárgyalni fogják: a közösségek s a szociális 
erények értékét, a személyiségnek önmagához való viszo-
nyát, a modern kulturember erkölcsi küzdelmét, s Krisztus 
vallását, mint az erkölcsiség erőforrását stb. — Továbbá 
egy kis statisztikát! A szász királyságnak 17 gimnáziumá-
ban a múlt nyári félévben 231 osztályban 5983 tanuló 
volt, mig a 10 reálgimnázium 155 osztályában 3892 volt 
a tanulók száma. A 28 nyilvános reáliskolában 8393, a 
nyilvános felsőbb leányiskolákban pedig 1048 volt a 
növendékek száma. Valóban e számok Szászországnak 
nagy fokú kulturális haladásáról tesznek bizonyságot. — 
Végül megemlítjük, hogy a szászországi lelkészi értekezlet 
február 19. és 20-ikán tartotta rendes évi közgyűlését, a 
melyen Seehawer lelkész »az ev. lutheri egyház hit-
vallási állásáról s korunk egyházi uniói törekvéseiről*, 
Harless lelkész »a keresztségi kegyelemről és a megtérés-

ről*. s Ahner diakónus »az osztrák ev. reformmozgalom-
ról* értekezett. Mint látjuk, korszerű kérdések kerültek e 
lelkészi értekezleten napirendre. 

A svájci protestantizmusnak nagy halottja van. Jan. 
25-ikén hunyt el Müller, a gyakorlati theológia tanára 
a berni tudományegyetemen. Szül. 1820. junius 24-én 
Nidauban, s tanúit Bernben, abban az időben, a midőn 
ott kiváló theológusok tanítottak az egyetemen. így Bern 
legnagyobb theológusa Lutz, »tetőtől talpig doktora a 
szentírásnak és kiváló keresztyén karak te r« ; mellette a 
nagytehetségű,mély tudományú és finom érzésű Schnecken-
burger, a kiváló symbolikus s az eredeti s szeretetre-
méltó Hundeshagen. Drezdában 41/2 évig volt ref. pap 
és sokat forgolódott művészi körökben. 1849 — 63-ig 
Bernben volt ref. lelkész, mígnem a gyakorlati theológia 
tanárának nevezték ki. Egyházi theol. irányát tekintve a 
mérsékelt közvetítőkhöz csatlakozott s a ker. erkölcstan-
ról tartott előadásaiban Rothét követte. Nagy tehetségű, 
bámulatos munkakedvű, éles értelmű és erős sa 'kaszti-
kus ízű előadó tanár volt, kinek a berni egyházi törvény 
megalkotásában is — mint Luthardtnál olvasom — tevé-
keny része volt. Egyik fia Svájcban a legelőkelőbb állás-
ban van. Egy szerencsétlen operációnak az áldozata. 

Spanyolországban az ez idei közoktatásügyi bud-
get a klérusra és kolostorokra 42 milliót, a közoktatás-
ügyre ellenben csak 1272 milliót fordít. Ilyen körülmé-
nyek között aztán nem csudálkozhatunk azon, ha ez az 
ország közel van a végvonagláshoz. Pápás ultramonta-
nizmusa s nem »a liberalizmus és a szabadkőművesség* 
tette tönkre e jobb sorsra érdemes országot. 

Eperjes. Dr. Ssldvik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** H u n é s M a g y a r Mondák. I r ta Gaál Mózes, 
Gyulay László rajzaival illusztrálva kiadta a Franklin-
társulat, Budapest, 1900. nyolcad rétben 224 lap, ára 
2 kor. 50 fillér. — A régi hun- és magyar mondakör 
ismert regéit és mondáit írja itt át szerző a serdülő 
ifjúság számára, poétikus lélekkel és színes, zengzetes pró-
zában. Az I-ső részben a hunmondákat , a Hunor és Magyar, 
Keveháza, Buda és Etele, Szász Detre, Gyöngyvér és 
Ildikó, Hadúr végezése, Isten kardja. Buda halála, A kata-
launi csata. Etele és Leó pápa, Etele halála, Krimhilda 
csatája és Csaba útja cím alatt beszéli el szerző, szép 
hímes prózában. A Il-ik részben a magyar-mondák fog-
lalnak helyet, a következő címek alá sorozva: Nagy-
Magyarországban, Emese álma, A kióvi csata, Árpád a 
fővezér, Álmos eltűnik, Csaba utódai, Zalán futása, Fehér 
ló, Tuhutum Erdélyben, Pusztaszer, Árpád halála, A szent-
galleni hóbortos barát, Lehel kürtje, Botond vitézkedése, 
Géza fejedelem álma, Hadúr szent madara . A szépen írott 
könyvet egész sereg szép illusztráció ékesíti és hozza köze-
lebb az ifjúsághoz a szép nemzeti mondák hazafias esz-
méit és érzéseit. A kitűnő ifjúsági iratra különösen felhívjuk 
a szülők és az ifjúság barát ja inak a figyelmét (F . ) 

** Árpád u t ó d a i cím alatt a Franklin-társulat 
»Történelmi Könyvtár * ából most jelent meg a 89. füzet, 
melyet Gaal Mózes, a jó tollú ifjúsági író irt. A füzet 
a vezérek korát dolgozza föl az ifjúság számára, még 



pedig a Pauler Gy. könyvében található újabb adatok 
lelkiismeretes felhasználásával. Tömören, de érdekesen írott 
korrajz, melynek keretében szerző gondosan ismerteti 
őseink portyázását , hadakozásmódját , megtelepülését, mű-
velődési viszonyait s az akkori köz állapotokat. A csinos 
füzetet sok szép illusztráció ékesíti és teszi ez által is 
kedvesebbé az ifjúság előtt. Ara 80 fillér. 

** A M a g y a r Könyvtár , c. vállalatban ismét egy 
csomó jó dolgot bocsátott közre a Wodianer-cég. Az új 
füzetek részint a régi és új magyar irodalom klasszikusai-
ból, részint a külföldi modern irodalom jeles termékeiből 
vannak kiválogatva. A régi magyar klasszikusok soroza-
tában Kempis Tamás Krisztus követésének Pázmány-féle 
fordítása az első, mely Bellágh Aladárnak gondos jegy-
zeteivel, szómagyarázataival van ellátva. — Az új magyar 
klasszikusok soraban egy Kisfaludy- és egy Petőfi-füzettel 
találkozunk. Kisfaludy Károly Tollagi Jónás és Sulyosdi 
Simon c. víg elbeszéléseit Bánóczi József látta el a szük-
séges magyarázatokkal. Petőfi Sándor Családi versei-hez 
meg Szinnyei Ferenc irta az iskolai célra szánt beveze-
tést és jegyzeteket. Ezt a Petőfi-füzetet Telegdi László 
csinálta négy képpel díszítette a kiadócég. — A külföldi 
irodalmat szintén két füzet képviseli a most kiadott soro-
zatban. Egyik li. Kipling hires Dsungel könyve, mely-
nek két szép elbeszélését Mikes Lajos fordította az angol 
eredetiből. A másik Wells-nek, ennek a megkapó angol 
irónak Az idő-gép cimű fantasztikus müve, melyet szin-
tén Mikes Lajos, ültetett át irodalmunkba. — Kapós 
füzet lesz a Magyar Népdalok cimű füzet is, melyben 
Kováts Antal szerkesztett egy csinos népdal-gyűjteményt. 
— Az egyes füzetek ára 15 kr. (30 fill.), a kettősöké 
30 kr.; a megrendelés a Wodianer-féle könyvkiadó inté-
zetbe (Budapest, Andrássy-út 21.) küldendő. Az iskolai 
és népkönyvtárak gyarapítására kiválóan alkalmas füze-
tekre ismételten felhívjuk olvasóink figyelmét. ( F ) . 

E G Y H Á Z . 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s . Gyurátz Ferenc dunántúli evang. 
püspök április hó második felében a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyében egyházlátogatást fog végezni. 

Az e g y e t e m e s é n e k ü g y i b i z o t t s á g folyó hó 6-án 
és 7-én tartotta meg, Fejes István elnöklete alatt gyűlé-
seit, a melyeken az énekeskönyv revíziója felett tanács-
kozott. Jelen voltak : Dunamellékről : Szász Károly püspök, 
Kovács Albert és Baksay Sándor, — Dunántulról : Antal 
Gábor püspök, Czike Lajos, Rácz Géza és Somogyi An-
tal, — Erdélyből: Bartók (íyörgy püspök, Deák Gerő és 
Váró Ferenc, — Tiszáninnenröl: Lévay József, Szinnyey 
Gerzson, Zombory Gedő, Szotyori Nagy József és Radácsy 
György, — Tiszántúlról: Kiss Áron püspök, Balogh Fe-
renc, Szabó János és Kálmán Farkas. — A bizottság 
kimondotta, hogy az elnök által eddig követett irányelvek 
szerint az énekeskönyv revíziója folytatandó, hogy az 
eddig már közlött s a még közlésre érdemes átdolgozá-
sokból egy gyűjteményes kiadás rendezendő. A gyűjtemé-
nyes kiadás magaban foglalja a versenydarabokat is és 
tájékoztatóul fog szolgálni az uj énekeskönyvet illetőleg. 

— E gyűjteményes példány rendezésére, mint bíráló bi-
zottságot, Fejes István elnöklete alatt Baksay Sándor, 
Czike Lajos, Lévay József, Balogh Ferenc, Váró Ferenc 
és Radácsy György személyében küldte ki a bizottság. 
A gyűjteményes példány meg fog küldetni a püspökökhöz, 
főgondnokokhoz, az esperesekhez, az iskolákhoz es az 
egyes egyházmegyékhez. — Váró Ferenc indítványára ki-
mondotta a bizottság, hogy »1. a már kiválasztott meg-
levő dallamokat magyaros ritmikai beosztással veglegesen 
dolgozza ki az albizottság; 2. a közreműködők a nekik 
jutott dallamokra nézve jellemezzék, szavakkal körülírva, 
minden egyes dallamnak az érzelmi hatását, műkritikai 
szabatossággal; 3. adják hozzá minden dallamhoz a hozzá 
való szöveg versszakainak magyaros ütem- és rimkép-
letét; 4. a szövegeket biráló bizottság minden szövegben 
jegyezze hozzá a megfelelő dallamra utalást s minden 
dallamnál sorolja fel a reá alkalmazott szövegeket.* — 
A dallamok ritmizálása alapelveinek megállapításával a 
bizottság Szotyory Nagy Józsefet bizta meg; a ritmizáló 
bizottságba pedig kiküldte Deák Gerőt, Somogyi Antalt 
Kálmán Farkast, Psenyeczky Nagy Zoltánt és Szügyi Jó-
zsefet. E bizottság felosztja maga között a felveendő dal-
lamokat, s ha munkájával elkészül( az elnök azt kinyo-
matva, közölni fogja az ének-szerzőkkel, hogy a dallam-
nak megfelelőleg alakítsák a szöveg ritmusát is .— Kimon-
dotta a bizottság, hogy régi énekdallamok, sőt ujak is 
felvehetők az új énekeskönyvbe, de azokra is a ritmizáló 
bizottság által megállapított elvek alkalmazandók. — Az 
elnök által eddig tett 400 frt nyomatási és előkészítési 
költséget a bizottság helybenhagyta; a további költségek 
fedezésére és előlegezésére pedig a konventet kéri fel. 

A horvát-szlavonországi evangélikus új egy-
h á z m e g y e február hó 15-én tartotta első közgyűlését 
Zimonyban, a városháza nagytermében. A gyüiésen a 
bányakerületi egyh. ker. képviseleteben Belohorszky Gábor 
főesperes jelent meg, a ki hosszabb beszédben vázolta az 
egyházmegye megalakulásának történetét. E gyűlésen tör-
tént meg az újonnan valasztott esperesnek: Abafíy Mik-
lósnak és az új főfelügyelőnek : Meier Ádámnak esküté-
tele és székfoglalása. Az új hivatalnokok székfoglaló be-
szédeikben programmjukul tűzték ki az egyh. megye 
kiterjesztését egész Horvát-Szlavon országra, — új anya-
egyházak szervezését, — a vallástanítás szabályozását, 
— a lelkipásztori gondviselés kiterjesztését a diaszpórákra, 
— államsegély kieszközlését és a horvát kormánynál egy 
egyházi és iskolai referensi állás szervezését, — a többi 
felekezetekkel való békés viszony fentartását és a magyar-
országi egyetemes evang. egyházhoz való tartozás érzé-
sének ápolását. A gyűlés tetszéssel fogadta a székfoglaló 
beszédeket és azoknak a jegyzőkönyvbe szórói-szóra 
bejegyzését elhatározta. Azután jegyzőkönyvileg örökítette 
meg Weber András volt új-pazuai lelkész emlékezetét, a 
ki egyik kiváló előharcosa volt az egyházmegye megala-
kításának, Belohorszky Gábort pedig, érdemei elisme-
réseül tiszteletbeli esperesévé választotta. A többi hiva-
talnokok és bizottságok megválasztása után még a folyó 
évi költségvetést állapította meg a közgyűlés. Gyűlés után 
közebéd volt, a melyen több felköszöntő hangzott el a 
királyra, a bánra, s a magyar egyetemes evang. egyház 
és az űj egyházmegye főhivatalnokaira. 

A protestánsokat közösen érdeklő ügyek tár-
gyalására kiküldött bizottság f. hó 6-án tartotta érte-
kezletét, Tisza Kálmán elnöklete alatt Budapesten. A bizott-
ság legelső sorban a nagvgerezsdi egyesseg megújítása es 
annak az egész magy. prot. egyházra kiterjesztése felett 
tanácskozott. Tárgyalás alapjául elfogadta a kiküldött ki-
sebb bizottság által elkészített s lapunkban is kozolt 



egyesség-tervezetet, s azt részletenként letárgyalván, a 
végleges szöveget megállapította. Az így megállapított 
egyesség-tervezetet a bizottság az egyetemes gyűlés, illetve 
konvent elé terjeszti jóváhagyás és elfogadás végett. Az 
evangélikusok felvetettek a budapesti egyetemen szerve-
zendő theologiai fakultás kérdését is ; a reformátusok 
azonban annak tárgyalásába, miután arra megbízatást 
nem nyertek, nem mentek bele, hanem a kérdést az 
egyetemes konventhez terjesztik fel elsőben is Ugyancsak 
ez lett a határozat az 1848. XX. t. c. végrehajtásának 
szorgalmazására irányult s szintén az evangélikusok által 
felvetett indítványnak. A zsinati törvényeknek Horvát-
Szlavonországra kiterjesztésével kapcsolatban tárgyalás 
alá került a zágrábi prot. egyház ama kívánsága, hogy 
eddig élvezett exempt helyzete továbbra is hagyassék 
meg g reá a zsinati törvények ne alkalmaztassanak. 
A bizottság e kívánságnak nem tett eleget, hanem megbízta 
az érdekelt magyarországi egyházkerületek püspökeit, hogy 
szólítsák fel a zágrábi egyházat nyilatkozásra az iránt, 
hogy vájjon az evangelikus, vagy a református egyházhoz 
kíván-e csatlakozni, vagy pedig, mint egyesült protestáns 
egyház, a most megállapítandó egyesség intézkedéseinek 
fogja magát alávetni? 

A marosvásárhe ly i r e f o r m á t u s estélyen f. hó 
2 án költeményeket olvastak fel Szabolcska Mihály tói, — 
felolvasást tartott Barabás Endre polg. isk. tanár, — 
Mendelssohn egy vallásos énekét adták elő, harmónium 
kísérettel, Katholnay Olga és Marossi Olga. »Siessünk 
Jézushoz« cím alatt alkalmi elmélkedést tartott Tóthfalusi 
József helybeli lelkész. A felolvasó estélyeket állandóan 
szép közönség látogatja. 

Vallásos felolvasó estélyek Kisújszál láson. Már 
a mult alkalommal felemlítettük, hogy Kisújszálláson, pres-
biteriumi határozat folytán tervbe vétetett a téli időszak 
alatt vallásos felolvasások tartása. A terv tetté lőn, s már 
a múlt hónapban, a város különböző pontjain fekvő 
olvasó egyletekben tartattak felolvasások. E 12 ezer 
kálvinista lelket számláló egyházban odaadó buzgalommal 
munkálnak az egyház őrállói, leikészek és tanárok a 
vallásos elet felelevenítésének fontos érdekén. Február 
4-én Dorogi Lajos espereslelkész a Munkás Körben, 
febr. 18-án Gulyás Lajos lelkész az Egyetértés Körben, 
febr. 25-én Dorogi Lajos esperes a 48-as olvasó egylet-
ben, márc. 4-én Barla Jenő főgimn. vallástanár a Mun-
kás Körben tartottak, s f. hó 11-én dr. Pallagi Gyula 
főgimn. igazgató az Ipartestületben tart felolvasást. Népünk 
elsői, kik rendszerint presbiterek s elnökei ez olvasó 
egyleteknek, úgy tapasztaltuk, szívesen nyújtanak segéd-
kezet e nemes munkában. A közönség rendesen zsúfolásig 
megtölti a felolvasó helyiségeket, figyelemmel fogadja és 
hallgatja a felolvasásokat. 

Az » E r d é l y i p ü s p ö k * c ím ellen való protestációját 
memorandumba foglalta az erdélyi szász evang. egyház 
is. Protestációja támogatásául hivatkozik a 1744. VlL, 
valamint az 1751. I. törvénycikkre, a melyek, min t a l ap -
vető törvények csak »erdélyi róm. kath. püspököt* ismer-
nek és feljegyzi, hogy az erdélyi rendek az 1838. jan 
12-ki gyűlésben kivánták, hogy az erdélyi róm. kath. 
püspök, az arrogált »erdélyi püspök« cimmel szemben 
a jogosult »erdélyi róm. kath. püspök* cím viselésére 
utasíttassék. Majd, épúgy mint a református memoran-

dum. kiemeli, hogy az >erdélyi püspök* cimet csak az 
abszolút kormány hozta be hivatalosan, s hogy a kultusz-
miniszternek ugyanezt elrendelő intézvénye megsérti az 
egyházak egyenjogúságáról szóló országos törvényt. Ön-
érzetesen kimondja, hogy ha ma is politikai szükség volna 
a gazdag róm. kath. egyház és püspökei kedvét keresni, 
úgy másfelől az sem kevésbé politikai szükség, hogy tör-
vényesen bevett és autonom egyházak bizalma a törvé-
nyek sérthetetlenségében s a magyarországi egyhazak 
nagy áldozattal kivívott egyenjogúságának megtámad-
hatat lanságában meg ne rendíttessék. Különben felekezeti 
harc fog támadni, a haza kárára . — Ezzel kapcsolatban 
s az ügy megvilágítása végett közöljük Majláth püspök 
királyi kinevezési okmányát, a mely így hangzik: »Vallás-
és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére 
gróf Majláth Gusztáv esztergom-főegyházmegyei áldozárt 
és komáromi plébános helyettest Lönhárt Ferenc erdélyi 
róm. kath. püspök mellé segédpüspökké, utódlási joggal, 
kinevezem és utasítom nevezett miniszteremet, hogy az 
e részben szükséges további intézkedéseket haladéktalanul 
megtegye. Kelt Bécsben, 1897. évi j anuár hó 28 án. 
Ferenc Józsel, sk., Wlassics Gyula, sk.«. — Kitűnik ebből, 
hogy 1897-ben még »erdélyi róm. kath. püspök* volt a 
gyulafehérvári püspök cirne, pedig bizonyára nem téve-
désből, vagy elnézésből, hanem azért, mert még akkor 
nem ütötte fel a fejét az ul tramontán követelőzés és a 
kormány felfogása is megegyezett a törvényével, a mely 
az összes recepta religiókra és egyházi főhatóságaikra 
nézve is a kooraináltság viszonyát ismerte el. De kitűnik 
az ís, hogy a kultuszminiszter áthágta hatáskörét és meg-
sértette a királyi jogokat, a mikor királyi aláirás nélkül 
egy oly cimmel ruházta fel a gyulafehérvári püspököt, 
a melyet a királyi kinevezési okmány nem ismer és nem 
is adott. 

A t i szán inneni ev. ref. egyházkerü le t nép-
m o z g a l m a a z l 8 9 9 - i k é v b e n . A múlt évben született a 
tis^áninneni kerületben: 4809 fi, 4572 nő, összesen : 9381; 
meghalt 3506 fi, 3636 nő, összesen: 7 1 4 2 ; házas-
ságkötés történt 2481 esetben, a melyek közül tiszta 
volt : 1921, vegyes: 560. Megegyezés létesült 158 eset-
a melyek közül: 71 javunkra, 87 veszteségünkre történt. 
Hiterősítést nyert : 2416 fi, 2442 nő, összesen: 4858. 
Áttért 90 egyén, kikeresztelkedett: 4. — kitért : 113. 
Veszteségünk tehát az áttérések,- kitéréseknél: 19. — A 
lélekszám: 252,200. — Egyházmegyénként a reverzális 
adások a következőleg tör téntek: Abau jban : j avunkra : 
3, veszteségünkre: 14: Alsó-Borsodban: j avunkra : 28, 
veszteségünkre: 3 2 ; Alsó-Zemplénben: j a v u n k r a : 17, 
veszteségünkre: 19 ; Felső-Borsodban: j avunkra : 8, vesz-
teségünkre: 10; Felső-Zemplénben: j avunkra : 6, vesz-
teségünkre: 11 ; Gömorben : javunkra : 2, veszteségünkre: 
1 ; Tornában : j avunkra : 1 ; Ungban : j avunkra : 6, 
veszteségünkre : 1. — A Sárospataki Lapok, honnan e köz-
leményt átvettük, részletesen kimutatja ezeken kivül még 
azt is, hogy mely egyházakban köttettek az egyezségek 
javunkra vagy kárunkra. Az adatokat ehhez bizonyára a 



hivatalos egyházi statisztikából merítette, — a mi a mellett 
tesz bizonyságot, hogy a tiszáninneni ref. egyházkerület 
komoly figyelmébe vette a reverzálisok dolgát. Szükséges 
volna, hogy minden egyházkerület ekként ellenőrizze ezt 
a nagyfontosságú ügyet, mert csak így lehet tudnunk, hogy 
hol a baj és hol szükséges legelső sorban is a segítés. 

I S K O L A . 

Aa Eötvös-alap, országos tanítói segélyegye-
s ü l e t az 1899. évben 45 tanulónak ösztöndíjat és 35 
tanítói családnak segélyt juttatott s így összesen 80 taní-
tói család gondjait enyhítette. Vallást tekintve volt a 45 
ösztöndíjas között 17 rk., 15 ev. ref., 9 ág. ev., 1 gör. 
kath., 1 unit. és 2 izr. A 35 segélyezett között volt 12 
rk., 10 ev. ref., 8 ág. ev., 1 unit., 4 izr. vallású. Az 
> Eötvös-alapnak* felajánlott szabadasztalok jótéteményében 
a mult tanévben 102 vidéki tanító fia részesült Budapes-
ten. A »Tanítók Háza* jótéteményében pedig 52 ifjú ré-
szesült. A lefolyt 25 évi működés eredményét kutatva, a 
következő adatokat mutatják az »Eötvös-alap« számadó 
könyvei: Fennállása óta az »Eötvös-alap* 369 esetben 
nyújtott már segélyt, 550 esetben pedig ösztöndíjat és 
461 tanuló számára szerezte meg Budapesten az ingyen 
déli étkezés jótéteményét, s így mindössze 1380 tanító 
családot részesített már áldásában. Az »Eötvös-alap* által 
eddigelé nyújtott jótéteménynek értéke pénzben kifejezve 
jóvai meghaladja a kilencvenhétezer forintot. Az alap 
tiszta vagyona ez idő szerint 106.520 frt 13 kr. Az egye-
sület a jövő tanévre újra pályázatokat hirdet ösztöndí-
jaira, segélyösszegeire, a Tanítók Házába felvételre és a 
szabad asztalokra. A pályázatok határideje 1900. julius 
10, — a szabad asztalokra 1900. szept. 15. A kérvények 
az egyesület ti tkárához, Peres Sándorhoz (Budapest, VIII. 
Szentkirályi u. 47.) küldendők be. A pályázati feltételek 
ugyanott tudhatók meg. 

A felsőbb l e á n y i s k o l á k re formja A közoktatás-
ügyi tanács állandó bizottsága legközelebb tartott gyűlé-
sén végleg megállapította a felsőbb leányiskolák tantervét. 
A tanterv a felsőbb leányiskolákat külön választja a 
leány-gimnáziumoktól, azzal a világos célzattal, hogy a 
leány gimnázium az egyetem előkészítője, a felsőbb leány-
iskola pedig csak a felsőbb műveltség iskolája legyen. A 
bizottság legközelebb a tanszermúzeum és az országos 
pedagógiai könyvtár uj szervezetének megállapításával 
fog foglalkozni. 

A fővárosi elemi iskolák tantervéről tartott 
előadást a magyar tanítók kaszinója tanügyi szakosztá-
lyának ülésén Srettvieeer Lajos fővárosi igazgató. A hoz-
zászólások alapján határozatilag kimondták, hogy a most 
készülő elemi iskolai tanterv figyelembe vételével megál-
lapítják azokat az okokat, amelyek igazolják, hogy a 
budapesti elemi iskolák számára külön tantervet kell ké-
szíteni. Sarktetelekben, rövidre fogva kidolgozzák a fővá-
rosi elemi iskolák tantervét és ehhez a módszertani rész-
letes utasításokat 

E G Y E S Ü L E T . 
Hírek a Lorántffy Zsuzsánna-egyesületből. F. 

hó 6-án este 7 órakor tartotta meg az egyesület a lapunk-
ban már korábban jelzett estélyt, a melyen Fejes István 
s.-alja-ujhelyi lelkész, az énekügvi bizottság elnöke tar-
totta meg felolvasását az énekeskönyv reformjáról és a 
nőknek az új énekeskönyv megkedveltetésében folytatandó 
szerepéről. Fejes felolvasása, melyből bő részleteket 
lapunk első cikke közöl, mindvégig lekötötte a termet 
zsúfolásig megtöltött, nagyobbára hölgyközönség érdeklő-
dését. Fejes István után Kálmán Farkas gyomai lelkész 
mutatott be néhány igen szép régi kálvinista éneket és 
egy pár önálló szerzeményt i s ; főként azt igyekezvén 
demonstrálni, hogy ritmusosan énekelve mily szépek ezek 
az énekek. Az előadások végeztével Vargha Gyuláné, az 
egyesület alelnöke mondott köszönetet a közreműködők-
nek, s ígéretet tett az egyesületi tagok nevében arra nézve, 
hogy a templomi éneklésben nemcsak részt fognak venni, 
hanem az éneklést másokkal is igyekeznek megkedvel-
tetni. — Az egyesület f. hó 17-én, este 7 órakor zene-
estélyt fog rendezni a ref. főgimn. nagytermében. Ez al-
kalommal zongorázni fog Dobranszky V. k. a., énekel 
Pártosné, Bartolucci V. urnő, — Hegedül Becht Sándor 
tanár, zongorán kiséri Székely Arnold, — melodrámát 
szaval Katona Ernő. zongorán kiséri Manninger V., — 
gordonka szólót játszik Bupnik Bezső és végül újra Pár-
tosné, Bartolucci V. úrnő énekel. Belépő jegyek (4, 2 és 
1 kor.) kaphatók Szilassy Aladárnénál (Wesselényi u. 65.) 
Vargha Gyulánénál (Kálvin tér 7.), Szöts Farkasnénál 
(Csepreghy u. 4.) és Dessewffy Emmánál (Csillag u. 12.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az e g y h á z i i r o d a l o m é r t elvitathatlanul a felső 

szabolcsi egyházmegye tesz a legtöbbet. Ez egyházmegye 
gyülekezetei mar néhai Lukács Ödön esperessége idejé-
ben tömegesen beléptek a M. P. I. Társaság tagjai közé; most 
Görömbei Péter alatt azok a gyülekezetek is a társulat 
zászlaja alá sorakoztak, a melyek eddig távol voltak. A 
MPIT. választmánya érthető örömmel vette ezt a hathatós 
támogatást s elnöksége útján a következő levélben mon-
dott köszönetet a derék egyházmegye vezetőinek és kö 
zönségének: 

„M. Prot. írod. Társaságunk választmánya az idei 
számadás-vizsgálat rendjén örömmel tapasztalta azt a 
példás támogatást, melyet társaságunknak a f.-szabolcsi 
egyházmegye gyülekezetei és lelkipásztorai nyújtanak. 
F.-Szabolcs az első és egyetlen egyházmegye, a melynek 
csaknem mindenik gyülekezete vagy alapító, vagy rendes, 
vagy pártoló tagja a M. P. I. T.-nak. Midőn ezt az örven-
detes tényt választmányunk jól eső érzéssel konstatálta, 
egyszersmind megbízott bennünket azzal, hogy a MPIT. 
részéről köszönetet és elismerést nyilvánítsunk a f.-sza-
bolcsi egyházmegye vezérférfiainak és közönségének, a 



kik megértvén korunk intő szózatát, ily dicséretes buz-
gósággal sorakoztak szeretett közegyházunk irodalmi eme-
lésének zászlaja alá. Isten tartsa meg buzgóságukat és 
tegye vonzó példává többi hitfeleink előtt. Fogadja, nagy-
tiszteletű Esperes Úr, hitrokoni szíves üdvözletünk és 
tiszteletünk nyilvánítását. Budapest, 1900. márc. havá-
ban Hegedűs Sándor elnök, Szöts Farkas titkár. 

* Az u to l só s z o m b a t o s . Hazai Hugó egy kis fü-
zetet írt nem régen az erdélyi szombatosokról s eszerint 
igazi szombatos ma már csak Sallós József bözödujfalusi 
biró és felesége Nagy Eszter. Míg a többi szombatosok 
teljesen zsidókká lettek, addig ezek nem tértek át, hanem 
igazi szombatosok. Miután gyermekeik nincsenek, bennök 
valószínűleg ki fog halni a magyar szombatosok szektája. 

* Evangélikus püspökök a minisztereknél. A 
mult hét elején tartott protestáns gyűlések alkalmából 
Pesten időző evangélikus püspökök testületileg keresték 
fel Széli Kálmán miniszterelnököt, továbbá Hegedűs Sán-
dor, Darányi Ignác minisztereket és a távollevő kultusz-
minisztert helyettesítő Zsilinszky államtitkárt. Széli Kálmánt 
és Hegedüst csak azért keresték fel, hogy kineveztetésükért 
üdvözöljek; Darányit, hogy köszönetet mondjanak azért, 
hogy a földmüvelésügyi minisztérium által kiadott köny-
veket a lelkészeknek és a tanítóknak ingyen küldte meg ; 
a kultuszminisztériumot pedig, hogy tájékozódást szerez-
zenek a kongrua kiutalványozása ügyében és azt szorgal-
mazzák. Mindenütt szíves fogadtatásban részesültek és 
Zsilinszky biztosította a püspököket, hogy a segélyek a 
lehet> legrövidebb idő alatt ki fognak utalványoztatni. 

* R u s k i n é s bibl iája. A nemrég elhunyt leg-
nagyobb aestetikusnak, Ruskinnak egy érdekes vallomását 
jegyezték föl ba rá ta i : »Im felnyitom legrégibb bibl iámat . . . 
Lapjai megsárgultak és a használat nyomai is meglát-
szanak rajta. Különösen azok a l a p o k vannak megviselve, 
melyeken a Királyok I. Könyvének VlII-ik és a MózesV. 
Könyvének VIII ik részei nyomatvák. E két fejezet meg-
tanulása sok dolgot adott nekem. Im itt vannak a feje-
zetek, melyeket anyám betűről betűre megtanultatott velem 
s ezáltal lelkemet az egész életre megerősítette: II. Mózes 
XV. és XX.; II. Sámuel I r. 17. versétől a fejezet végéig; 
I. Kir. VIII ; a zsoltárokból a XXIII., XXXII., XG, XLI., 
CIIL, CXII., CXIX., GXXXIX; Példb. II., III. , VIII., XII. 
Esaiás LVIII; Maté V., VI., VII ; Ap. Gs. XXVI . ; I. Kor. 
XIII., XV.; Jakab IV. : Je l . ;V . , VI. Igaz ugyan, hogy némi 
ismeretekre tettem szert a mathematikában, meteoroló-
giában és más effélékben; ismereteimért sok embernek 
tartozom hálával, de mégis úgy találom, hogy művelő-
désem legbecsesebb es leglényegesebb részét azok a szent-
írási részek képezik, melyeket anyám válogatott ki szá-
momra s velem megtanultatott. E szentírási helyek megóvtak 
sok balgaságtól; a bennök nyilvánuló isteni bölcseség 
alkalmas védőm volt minden félelem, kételkedés avagy 
vétek ellen. Soha sem mellőztem a parancsot, melyet 
sokszor kellett ismételnem: »az irgalmasság és tökéletes-
ség soha ne hagyjanak el tégedet*. (Gs.) 

* A p á p á s t ü r e l m e t l e n s é g n e k egy nem épen 
ritka neméről értesít a külföldi sajtó. Nemrégiben meg-
halt a bajorországi Ágosta polgármestere, Fischer, a ki 
mint r. katholikus, vegyesházasságban élt s egyetlen leányát 
prot. szellemben neveltette. Temetése alkalmával Per-
manne dékán, ki az elhunytnak 50 éven át volt ismerőse, 
beszédében a többi között így nyilatkozott: »Az elhunyt 
polgármester alatt vallási béke honolt Ágostában. Békések 
voltak alatta a felekezeti viszonyok az utolsó évtizedek-
ben. Mi, kik a kereszt zászlója alatt állunk, nem ragasz-
kodunk a rideg betűhöz s a merev szóhoz, hanem annak 
az evangéliumnak a szelleméhez, a mely nem ismer gyű-
löletet, boszút vagy ellenségeskedést, hanem csak szere-
t e t e t t E beszédre aztán megindult a támadások egész 
sora a szeretet igéjét hirdető pap ellen az ul tramontán 
sajtó részéről, s a vége az lett, hogy a pap — lauda-
biliter se subjecit! íme ez is egyik jellemző képe nap-
jaink pápás egyházának, s az eset méltán csatlakozik 
Schell würzburgi theol. tanár esetéhez. (Sz. M.) 

* A m i s s z i ó új m u n k a t e r e . Havanában, a hogy 
az amerikaiak elfoglalták, figyelemre méltó vallásos moz-
galom indult meg. E városban ma mar erős protestáns egy-
ház van. Tagjai a társadalom összes osztályaiból valók. 
Legfőbb támasza Brooke (amerikai) tábornok és tisztjei. 
A kormányzó, Menez tábornok, a ki kubai születésű 
spanyol, szintén fölvétette magát az evangéliumi egyházba. 
Brooke asszony elnöklete alatt 26 tagú hölgybizottság 
alakult a szentírás és más vallásos iratok terjesztésére. 
A spanyol háború tehát új kaput nyitott az . evangélium 
előtt. (Gs.) 

* A hol f é lnek a z e v a n g é l i u m t ó l . Egy spanyol 
kolportőr beszéli a következő történetet. Néhány hónapja 
Benacazon nevű spanyol városkában, melynek lakói fana-
tizmusokról hírhedtek — meghalt egy ember, a ki a 
szentiráá buzgó olvasója volt. Ö volt az egyedüli, a kivel 
a kolportőr a helyen érintkezhetett. A temetés után a pap 
elment az elhunyt lakására megnézni, vájjon nem ma-
radt e »rosz könyv« a könyvei között. Talál* is néhány 
vallásos iratot és egy újtestamentomot. Az özvegy hiába 
kérte tőle yissza azokat. A pap elvitte és elmenetelekor 
így szólt az özvegyhez: »Jegyezd meg, ha egy szót szó-
lasz valakinek, fiad munkabére elveszett.* (Gs.) 

341/1900. sz. P á l y á z a t . 

A vértésaljai ref. egyházmegyébe kebelezett, halá-
lozás folytán megüresedett csabdi-i lelkészi állásra ezen-
nel palyázat hirdettetik. 

E lelkészi állás IV. osztályú, jövedelme az állami 
kiegészítéssel most 1200, majd 1600 korona. 

A kegyév 1900. Szentgyörgy napjától egy évig tart . 
Pályázati kérvények 1900. ápril 15-ig Koncz Imre 

esperes úrhoz küldendők Seregélyesre (Fehérm.) 
Budapest, 1900. márc. 5. 

Szász Károly, 
dunamelléki püspök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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Az ú j egyházpol i t ika i tö rvények meghoza-
ta lában egyik fő a r g u m e n t u m k é n t szerepe l t az 
a r eménység , hogy ezek ál tal vége vet te t ik a 
felekezeti t o r z sa lkodásoknak s he lyreá l l a béke 
az egyházak és az ál lam között. A mi azonban 
azóta tö r tón t ós tör tén ik , s zomorúan bizonyít ja, 
hogy a r e m é n y s é g h iábava ló volt s hogy a kí-
vánt e r e d m é n y egyál ta lán nem következe t t be. 

A csa lódás oka nem más, mint az, hogy 
po l i t ikusa ink az e lmérgesede t t viszonyok meg-
í té lésében csak a felszínen mozogtak, de a baj 
mélyére lehatolni nem tud tak , s így a n n a k igazi 
fo r rásá t fel nem ismerve , a megszabo t t orvos-
szerre l nem hogy gyógyí to t tak volna, sőt ellen-
kezőleg m é g veszede lmesebb kompl ikác ióka t 
okoztak. Azt hi t ték, hogy a ba j csak n é h á n y 
száz g y e r m e k e lke resz te lé sében áll s hogy azt 
csak néhány tú lbuzgó pap idézte fel, s nem 
vet ték észre, hogy az e lkeresz te lés i h a r c csak 
egy sz imptómája a ba jnak, s hogy az igazi ok 
nem más, mint a mai »bóke-pápa« alat t a föld 
minden részén meg indu l t ós te rvszerűleg , nagy 
ügyességgel vezetet t j ez su i t a -u l t r amontán reakció, 
a melynek fő céljai : a p ro t e s t an t i zmus leszorí-
tása és pusz t í tása és a pápaság ós a r. ka th . 
egyház világi, poli t ikai h a t a l m á n a k visszaáll í tása. 

Ezt az okot az egyházpol i t ikai tö rvények 
nemhogy megszün te t t ék volna, sőt erős í te t ték . 
Az az e n g e d m é n y , a mit az ál lam tet t az 1868. 
53 . t. c. é rvényen kivül helyezésével , csak fel-
bá tor í to t ta e reakciót , hogy még többre merész-
kedjék , s a kötelező polgári házas ságnak egyéb-
kén t veszélytelen tö rvénye a lka lmas ü rügyü l 
szolgált a poli t ikai sze rvezkedésre , a n é p p á r t 
a l ak j ában . Béke helyet t most indul t csak meg 
igazán a harc , s ma úgy ál lunk, hogy éleseb-
bek az e l lenté tek az egyházak között, min t vol-
tak azelőtt . 

E szomorú t anu l ságnak magá t az ál lamot 

illető oldalával nem k ívánunk foglalkozni. Az poli-
t ikai t e rmésze tű k é r d é s ; foglalkozzanak vele az 
állam vezetői s a poli t ikusok. De jó lesz vele 
foglalkozni minél előbb, hogy t isztán álljon előt-
tük, mer t ez a react io m á r a kü l fö ldön : Német- , 
Olasz-, F r anc i ao r szágban s Ausz t r i ában komoly 
polit ikai kompl ikációk szülőjévé vált s ná lunk 
is kezeli ü tögetn i fel fejét a n é p p á r t országos 
sze rvezkedésében és a r. kath. au tonómia i javas-
la toknak az állami t e rmésze tű egyházi ós iskolai 
j avak te l jes megsze rzésé re i r ányu l t tö rekvésé-
ben. — Minket a t anu l ságnak egyházi ós társa-
dalmi vonatkozásai é rdeke lnek . Ezekről hadd 
szól junk néhány szót, hogy felhívjuk r eá a figyel-
met s igyekezzünk védekezni az ú j abb fenyegető 
veszede lmek ellen. 

Azokat a vesz teségeket , a melyek az új 
egyházpol i t ikai tö rvények óta a vegyesházasságok 
és a k i t é rések körü l é r t ék p r o t e s t á n s egyházain-
kat, nem a k a r o m t raktá lni . Beszél tünk azokról 
m á r igen sokat , s a ki még mindig csak á tme-
ne t inek tekint i a baj t s nem lát benne különö-
sebb veszedelmet , az olvassa el f igyelmesen 
Homola I s tvánnak l apunkban épen most folyó 
felekezeti s ta t i sz t iká já t 1898-ról . Majd a k k o r 
látni fogja, hogy a be tegség nem ephemer , ha-
nem k r ó n i k u s t e rmésze tű , s ta lán el fogja hinni, 
hogy nagyon is itt volna m á r a r endsze re s és 
a l ta lános védekezésnek az ideje. 

Ezek t r ak tá l á sa helyet t azokra a sötét pon-
tokra k ívánom felhívni a figyelmet, a melyek 
az utóbbi időben a felekezetközi jogviszonyok 
s a t á r sada lmi ós poli t ikai t é ren kezdenek fel-
tünedezni , nvn t a beköve tkezendő v iha r előjelei. 

Az u l t r amon tán reakc ió nem elégszik meg 
azzal, hogy bennünke t , p ro t e s t ánsoka t csak a 
lé lekhalászat ta l pusz t í t son ; célja bennünke t le-
szorí tani a t á r sada lmi éle tben, inszinuálni poli-
tikai t ek in te tben s megbon tva a felekezeti jog-
egyenlőséget , t é r t hódí tani az á l lamban e l l e n ü n k . 
Czélja keresz tü lv i te lében az az ügyes számítás, 
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elvakí tani t u d á s és r avaszság jellemzi, a melyet 
a h á t t é r b e n álló és vezető jezsu i t i zmus t e r e m t e t t 
meg i m m á r negyeclfélszázéves szívósságával . Nem 
a nyilt, homlok támadás , h a n e m az a la t tomos 
a k n a m u n k a , az igazság meghamis í t á sa és az igaz-
ta lan do lognak az igazság és a jog mezébe öltöz-
te tése , a gyanús í tás , insz inuálás a h a r c m o d o r a , 
s épen azér t nem csoda, ha ignotos fallit és 
d i ada lmaskod ik . Ta lán m é g f igyelmes szemlélés 
mel le t t sem lehe tne ész revenn i a mozgató kezet ; 
de azok a tö rekvések , a melyek egyik-másik 
tú lbuzgó eszközének m u n k á j á b a n vagy e l h a m a r -
kodot t ny i la tkoza tában f e l t űnnek : e lá ru l ják a 
régi mes te rkedő t , a ki ott áll a színfalak mögött . 

Ez az ügyes e l re j tőzködés és ravasz takt i-
kázás az oka, hogy poli t ikai és t á r sada lmi t é r en 
igen kevesen t ud j ák fe l i smerni h a z á n k b a n is. 
Ped ig hogy itt van és szövi hálóit , i m m á r té-
nyekkel is demons t r á lha tó . 

Majláth Gusztáv gyu la fehé rvá r i r ka th . püspök, 
igazi t ip ikus n ö v e n d é k e az u l t r a m o n t á n jezsui-
t i zmusnak , »régi jogok a lap ján« követe l te magá-
nak az »erdélyi püspök« címet, s az igazság és 
a jog ügyes e l fe rd í téséve l s cé l ja inak ravasz el-
leplezésével bele t u d t a vinni a k o r m á n y t köve-
te lése tel jesí tésébe. W l a s s i c s Gyula kul tuszmi-
niszter r ende le t i l eg s t a tuá l t a az ú j c ímet s im-
m á r »Erdé lynek püspöke« Majláth Gusz táv úr. 

Mi e z ? Mit j e l en t e z ? Nem m á s ez, mint 
az u l t r a m o n t á n r eakc iónak állami segede lemmel 
való tér fogla lása , s nem je lent egyebet , min t a 
r eakc iónak a felekezetközi jogviszonyok allatto-
mos m e g b o n t á s á r a i rányzot t tö rekvésé t . Vissza 
kell áll í tani a R e g n u m M a r i a n u m o t ; h iva ta los 
ál lam-egyh azza emelni a római kathol ic izmust , 
és ha k i i r tani nem lehet, l ega lább »felekezet té«, 
»szektává« degradá ln i a p r o t e s t á n s egyházakat . 
Nem egyszerű c í m k é r d é s ez, h a n e m u l t ramon-
tán reakc ió a felekezetközi jogviszonyban. Jó 
lesz azért , ha m a g y a r p ro t e s t áns egyháza ink 
vezetői komoly figyelemre mél ta t j ák azt, s az 
erdélyi ref. egyházke rü l e t igazga tó - tanácsa által 
í r t p ro tes tác ió t m a g o k é v á téve, követel ik a sta-
tu s quo visszaáll í tását , annyival is inkább, m e r t 
azok a »régi jogok«, a me lyeknek a lapján a 
k é r d é s e l d ö n t e t e t t : egyál ta lán nem létező jogok. 
Olyanoknak csak a jezsui ta u l t r a m o n t á n reakc ió 
m u t a t t a fel, és sajnos, t évedésbe e j te t te velők 
nemcsak a tuda t l anoka t , h a n e m azokat is, a 
k iknek az igazságot i smern iök kel le t t volna. 

De m e n j ü n k tovább. Ugrón Gábor a rka th . 
au tonómia i kongresszuson kese rű fá jda lommal 
panaszo l t a fel a rka tho l ikusok e lnyoma tá sá t 
Magyarországon, állí tván, hogy s e m m i é r t sem 
szenvede t t annyi mé l t a t l anságo t és üldöztetés t , 
min t római ka tho l ikus v o l t á é r t ; m a j d hason ló 

kese rűségge l j a jdu l t fel a miatt , hogy Magyar-
országon a közh iva ta loka t l egnagyobb részben 
p ro te s t ánsok töltik be, a római ka tho l ikusok 
ped ig egész t e rvsze rö leg leszor í t t a tnak . Szavai 
v iha ros te tszés t ke l te t tek s még a püspök u rak is, 
a k iknek ped ig sz in tén m e g m o n d o g a t t a Ugrón , nem 
áta l lo t tak tapsolni neki fe lszentel t kezeikkel . Illő 
is volt, hogy tapso l janak , m e r t ime gyönyörköd-
he t tek benne , hogy az ügyes jezsui ta neve lés 
és veze tés képes szo lgá la tukba ha j t an i m é g az 
olyan, minden szer te lensége i d a c á r a is nagyeszű 
és vi lágosfejű e m b e r t is, mint a milyen Ugrón 
Gábor . 

Ugrón szavai nagy fe l tűnés t ke l te t tek széles 
e hazában , s igazság g y a n á n t fogadta tva , meg-
t e r e m t é k a k ivánt g y ü m ö l c s ö t : a páp i s t a ságnak 
üldözöt t bá ránykén t , a p r o t e s t a n t i z m u s n a k azt 
felfalni tö rekvő f a r k a s k é n t fe lmuta tásá t , s ennek 
köve tkez tében a p ro te s t áns -ü ldöző r eakc iónak a 
t á r s ada lmi é le tbe beolfását . Hogy az ügyes meg-
tévesztés, a melynek, sze re t jük hinni , Ugrón maga 
is nem a n n y i r a ö n t u d a t o s szolgája, mint i nkább 
á ldoza ta vala, mily jól s ikerül t , b izonyságai an-
nak az azóta, m é g inte l l igens róm. ka tb . körök-
ben is fe lhangzó Ugron-fé le panaszok, sőt Ba r tha 
Miklós h í r e s c ikke is, a melyben ő, kü lönösen 
hangsú lyozva ká lv in is taságát , te l jesen igaznak 
és j ogosnak ítéli Ugrón panaszai t . 

Mi ez i s m é t ? A valóban üldözöt t , e lnyomott , 
leszorí tot t róm. ka tho l ic izmus jogos f e l j a jdu lá sa? 
Korán t sem. Magyarországon a r. ka th . egyház 
e lnyomatásáró l , ü ldöz te tésérő l beszélni nevetség. 
E r rő l e l fogula t lan e m b e r nem b e s z é l h e t ; így 
fe l tün te tn i s így meghamis í t an i a t ény leges vi-
szonyoka t egyedül csak a jezsui t izmus által 
nevel t és vezete t t u l t r a m o n t á n reakc ió vakme-
rősködhe t ik . De vakmerősköd ik , m e r t k i tűzöt t 
célja a p ro t e s t an t i zmus leszor í tása a t á r sada lmi 
té ren is, s úgy látszik, ügyességével , v a k m e r ő -
ségével képes elhi te tni még azt is, hogy a fehér 
nem fehér , h a n e m fekete, s hogy ő az á r t a t l an 
bá rány , mi ped ig a vizet zavaró s a b á r á n y k á t 
felfalni tö rekvő fa rkas . 

Valóban, nem tud juk , hogy ügyességé t bá-
mul juk-e jobban , vagy hal la t lan v a k m e r ő s é g é t ? ! 

I logy a dolog miként áll va ló jában , a leg-
v i lágosabban m u t a t j a Jókai Mór l e m o n d á s a a 
m a g y a r békeegyesü le t e lnökségérő l és az a levél 
a melylyel l emondásá t meg indoko l t a (L. 9. szám) 
Az ősz költő s poli t ikus, a ki több mint 50 év 
óta mély e lméjű figyelője az e s e m é n y e k n e k , s a 
k inek í té le té t a t apasz ta l a t s a h iggad t megfon-
tolás szentesí t i , l emond azér t , m e r t a r ró l győző-
döt t meg, hogy egy n e m e s célú egyesü le t nem 
képes p rospe rá ln i Magyarországon , azér t , m e r t 
a n n a k e lnöke p r o t e s t á n s e m b e r . Nem nye r 



t ámoga t á s t , m é g válasz t s em a fe lhívó szóza t ra 
a r k a t h . f őpapság tó l és a f ő r a n g ú a k t ó l , m e r t 
e lvvé let t , hogy »nem r ó m a i k a t h o l i k u s egyé-
n i sége t ny i lvános pá lyán e lőseg í ten i a kathol i -
k u s k l é r u s n a k nem szabad , sőt m e g a k a d á l y o z n i 
kö te lessóg« . 

Igen, ez az igazi k é p e a t é n y l e g e s viszo-
nyoknak . Reakc ió , l e szor í t ása m i n d e n n e k , a mi 
nem áll a j ezsu i t a u l t r a m o n t a n i z m u s szolgá la tá -
b a n ; k ü l ö n ö s e n ped ig l eszor í t ása a p ro te s t an t i z -
m u s n a k , e n n e k az á t k o s » e r e t n e k s é g n e k « , — ez 
a je lszó s ezen dolgozik az az á r t a t l an b á r á n y k a , 
a m e l y n e k a z o n b a n csak a m a s z k j a b á r á n y . 
Va lóban , m i n t h a csak a mi v i s z o n y a i n k r a í r t a 
volna A e s o p u s a » L u p u s et a g n u s « k l a s sz ikus 
m e s é j é t ! 

De a j ezsu i t a r e a k c i ó m é g itt s em áll meg. 
Régi t ö r t éne t í ró , v a g y j o b b a n m o n d v a : hamis í t ó 
m e t h ó d u s á t , a mely sze r in t a p r o t e s t á n t i z m u s 
f o r r a d a l m a k r a , á l l a m f e l f o r g a t á s r a veze tő vesze-
de lem, előveszi ú j r a e l l e n ü n k m a ismét . Pol i t i -
kai é l e t ü n k te le van csúf p á r t o s k o d á s o k k a l , 
gyűlö lséggel , boszúva l . E s zégyen l e t e s v i szonyok 
oka i t t u d j a mindenk i , a ki f igye lemmel k i s é r t e 
pol i t ikai é l e t ü n k u tóbb i fázisait , s ime még i s 
mily h a n g o k üt ik m e g fü l e inke t az u l t r a m o n t á n 
pénzzel s z u b v e n c i o n á l t l apokban , főkén t ped ig 
a m a g á t p á r t a t l a n n a k ós f ü g g e t l e n n e k val ló 
B u d a p e s t i H í r l a p b a n ? Azt ha l l juk , hogy a Tisza-
Bánf fy -pá r t p r o t e s t á n s a k n a m u n k á t folytat a fen-
álló k o r m á n y ellen, — hogy Bánf fy a m a g a 
u r a l m á n a k ( é r t sd : p r o t e s t á n s u r a l o m ) f e n t a r t á -
s á r a kü l fö ldrő l is gyű j tö t t pénz t s a g y ű j t é s el-
ha to t t egész a p r o t e s t á n s Berl inig, — hogy a 
függe t l enség i p á r t o t az Eötvös-Kossuth- fó le pro-
t e s t á n s kl ikk r o b b a n t j a szót stb. stb. 

Mi ez i s m é t ? A t ény l eges v iszonyok való 
k é p e ? Távo l ró l s e m ; h a n e m az u l t r a m o n t á n 
r e a k c i ó n a k a p r o t e s t a n t i z m u s t a pol i t ikai t é r e n 
is l e h e t e t l e n n é tenni aka ró , h a z u g u l insz inuá ló 
e l j á rása . 

í m e itt a r e a k c i ó m i n d e n té ren . Te r j e sz -
kedn i a p r o t e s t a n t i z m u s r o v á s á r a a fe lekezet-
közi jogv i szonyok t e r é n ; — leszor í tan i a pro-
t e s t a n t i z m u s t a t á r s ada lmi é le tben ; — insz inuá ln i 
a po l i t i kában : ez az u l t r a m o n t á n j ezsu i ta r e a k c i ó 
e lég ügyesen leplezett , de még i s a f igye lmes 
szemlé lő által t i sz tán l á tha tó cél ja . 

Megindul t e l l e n ü n k a t i tkos a k n a m u n k a az 
egész vona lon , s váj jon mi tó t lenül s zemlé l jük -e 
azt s e n g e d j ü k - e m a g u n k a t s e m m i v é t é t e t n i ? ! 
Nem ! Fel kell e m e l n ü n k e l lene t i l takozó sza-
v u n k a t , s ha kell, k e z ü n k b e v e n n ü n k a fegyve-
r e k e t ! R e t t e g v e g o n d o l u n k a fe lekezet i h a r c r a ; 
de ha bele kénysze r í t t e t t ünk , fel kell v e n n ü n k 
a k ü z d e l m e t , ha g y á v á n m e g h u n y á s z k o d n i s leg-

s z e n t e b b joga inka t , őse ink vé re hu l lása á r á n 
megsze rze t t poz íc ió inkat feladni nem a k a r j u k . 

T i l t akozunk t e h á t m i n d e n felekezetközi- jogi 
tú lkapás , m inden t á r s a d a l m i leszor í t t a tás és min-
den pol i t ikai i n sz inuá l t a t á s e l len; s ha t i l takozá-
s u n k nem elég s az a k n a m u n k a tovább foly : 
fe lveszszük a h a r c o t is. Vegye azonban tudo-
másu l e leve is mind a poli t ika, mind a t á r sa -
d a l o m , h o g y y>nincsen nékünk tusakodásunk a test 
és vér ellen«, a z a z a római katholikus vallás e l l en , 
vhanem a birodalmak ellen, a hatalmasságok ellen, 
e világnak urai ellen, ez élet setétségének vezérei 
ellenv., a mik nem egyebek , a mi v i szonya ink ra 
vona tkoz ta tva , min t a róm. kath . egyháza t kor -
m á n y z ó jezsuiták s az á l ta luk e l l enünk szerveze t t 
és veze te t t ultramontán reakció. Római k a t h o l i k u s 
egyház és j ez su i t a u l t r a m o n t á n reakc ió nem egy, 
vagy l ega lább is nem ke l lene egynek lennie ; 
k ü z d e l m ü n k t e h á t nem felekezet i harc , h a n e m 
az igazságnak a h a m i s s á g ellen, a s z a b a d s á g n a k 
a szo lgaság ellen, a v i l ágosságnak a sö té t ség 
el len való elvi h a r c a leend ! 

V e g y ü k fel azé r t az I s t e n n e k m i n d e n fegy-
veré t , hogy e l l ená l lhas sunk e veszede lmes időben 
ós m i n d e n e k e t e lvégezvén , megá l lhas sunk . Ál l junk 
a n n a k okáé r t , d e r e k a i n k a t beövezvén igazmon-
dássa l és felöl tözvén igazságnak m e l l v a s á b a ; 
l á b a i n k a t a b é k e s s é g e v a n g é l i u m á n a k készüle te i -
vel f e l sa ruzván , a n n a k felet te a h i tnek tö rhe -
te t len pa izsá t fe lvévén, hogy a m a gonosznak 
m i n d e n tüzes nyilai t m e g o l t h a s s u k . Az idves-
sógnek s i sak já t is vegyük fel és a lelki fegyver t , 
mely az I s t e n n e k b e s z é d e ! (Ef, 6 : 13—17 . ) 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 
A középiskolai vallástanítás tananyaga. 

A Prot. Egyh. Isk. Lap f. évi három első számában 
Barla Jenő kis-ujszállási főgimnáziumi vallástanár a fenti 
cím alatt egy nagyon figyelemre méltó cikket írt, mely-
ben a középiskolai tanterv revíziója alkalmából, mielőtt 
az ev. ref. egyház egyetemes konventje a középiskolai 
vallástanítás tananyaga fölött döntő határozatot hozna, e 
tárgyra vonatkozó alapos nézeteit sorolja fel, hogy a 
középiskolai vallástanítas minél tartalmasabb és sikeresebb 
legyen. Feltünteti a mostani tananyag beosztásának fogyat-
kozásait, s egyúttal módot is ajánl e fogyatkozás meg-
szüntetésére ; az egyes tárgyak elhagyását, vagy módosí-
tását és más osztályba való áthelyezését indokol.ja és 
kimondja, hogy a középiskolai vallástanítás tananyaga és 
más tárgyak között az összefüggést keresni nem lehet és 
nem is szükséges. És ez helyes. Hiába próbálnók a vallás-
tant kapcsolatba hozni más tárgyakkal, mikor ezek homlok 
egyenest ellenkeznek amazzal. De ha szoros összefüggésbe 
nem hozható is a vallástani anyag más tárgyakkal, — 
e tárgyak tanárai is sokat tehetnek, nem a vallásos ismere-
tek közlésére, hanem a vallásos és erkölcsi érzés ébresz-
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tésére és erősítésére. A vallás tanításának olyan szerepet 
kell juttatni a középiskolákban, hogy az a növendekek összes 
ismeretére rá nyomja a maga bélyegét, hogy az, mint 
zománc, vonja be az összes ismereteket, hogy az alatt 
harmóniába jussanak a sokszor ellentétes ismeretek is. 
Hogy e követelménynek megfelelhessünk, a középiskolák 
egyes osztályai számára úgy kell megállapítanunk a 
vallástanítás anyagát, hogy az a növendék értelmi fejlett-
ségének és érzelem világának, szóval egész lelki életének 
megfelelő legyen. 

Midőn a középiskolák vallástani anyagáról elmél-
kedünk, nem szabad elfelednünk, hogy itt, már az első 
osztályban is olyan növendékekkel van dolgunk, a kik 
a vallástani ismeretek bizonyos körét magukkal hozták, 
s hogy, — mint más tárgyaknál, — nekünk is a már 
meglevő ismeretekre kell a továbbiakat raknunk, s bennök 
a valláserkölcsi életet ápolnunk és megerősítenünk. A 
gyermekek legnagyobb része nem megy középiskolába, s 
így ezeknél is ar ra kell törekednünk, hogy a vallástan 
igazságaiból, sőt az egyháztörténelemből annyit adjunk, 
a mennyi egész életökre vezetőül,kormányzóul szolgáljon; 
mert azok többé rendszeresen nem tanulnak, vallásos 
ismereteik növelésére, hitök és meggyőződésük erősítésére 
egyedüli eszköz a templom. És már az ilyenektől is meg-
kívánjuk, sőt követeljük, hogy ne csak jó keresztyének, 
de jó reformátusok is legyenek, és méltán, mert ez az elemi 
iskolákban is megnyerik azt, a mi erre nézve szükséges; 
Tehát a vallástanításnak az első köre befejezést nyer, 
kell, hogy nyerjen már az elemi iskolában. Ez képezi az 
alapot, melyre a középiskolában építhetünk, sőt építenünk 
kell. Most az a kérdés, hogy jó-e, elégséges-e ez alap, 
vagy n e m ? A mi a vallástanítás anyagát illeti, határozot-
tan jó és elégséges, mert megtanulják az ó és u j szövet-
ség nevezetesebb történeteit, Jézus élettörténetét és az 
általa hirdetett főbb igazságokat; ezek alapján az ev. ref. 
egyház álláspontját a többi ker. felekezettel szemben, s 
így tanulnak hit és erkölcstant ; továbbá az egyháztörténet 
kimagaslóbb mozzanatait. 

Hogy aztán az elért eredmény, illetve sikertelenség 
fölött naponként panaszkodunk és sóhajtozunk, annak 
okát ne az anyagban és annak felosztásában, hanem ön-
magunkban és a vezérfonalul szolgáló kézikönyvekben, 
továbbá a családi és iskolai nevelés hiányában és még 
sok másban kell keresnünk. Azonban bármely gyenge és 
hiányos legyen is az elemi iskolában nyújtott, vagy 
szerzett alap, mégis el kell azt fogadnunk alapul a közép-
iskola számára, s itt bővítenünk, szélesítenünk azt a kört, 
mely már az elemi iskolában egyszer befejeztetett. Ha 
tekintetbe veszszük, pedig tekintetbe kell vennünk, hogy a 
középiskolába az elemi iskola negyedik osztályából lép a 
növendék, a mikor még egyháztörténelmet nem tanulhatott, 
akkor, hogy az elemi és középiskola között meg legyen 
a helyes és szerves összeköttetés, az következik, hogy a 
középiskola első és második osztályának vallástani tan-
anyaga ugyanaz legyen, a mi az elemi iskola ötödik és 
hatodik osztályában, t. i. az egyháztörténelem. És én 
minden habozás nélkül az egyháztörténelmet tenném a 
középiskola első és második osztályába. Ha az elemi 
iskola 5. és 6. osztályaiban szükséges és sikerrel tanít-
ható az egyháztörténelem, miért ne volna az szükséges 
a középiskola első két osz tá lyában? Azt, hogy az egy-
háztörténelemmel összefüggő politikai történelem a közép-
iskola felsőbb osztályaiban taníttatik, ne tekintsük a 
vallástan anyagának beosztásánál irányadóul, hanem olyan 
beosztást igyekezzünk csinálni, a mely a valláserköl-
csi oktatás céljának leginkább megfelelő. Tudjuk, hogy 
a középiskola alsó osztályaiból mennyien hullanak ki, a 

kik aztán haza mennek gazdalkodni, vagy iparos és más 
pályára lépnek, a kik az egyháztörténetemnek tanításától 
— ha az csak a felsőbb osztályokban adatnék elő, — 
végképen elesnének. A kik pedig a középiskola osztályain 
végig haladnak, a politikai történelemből megismerhetik 
és meg is ismerik az egyháztörténelem fontosabb mozza-
natait is. Nem kicsinylem én az egyháztörténet fontos-
ságát, sőt ellenkezőleg, mert nagyon is szükségesnek és 
hasznosnak tartom, azért igyekszem annak már az alsó 
osztályokban helyet biztosítani, hogy azt minden növen-
dék. egyházunknak minden leendő tagja megismerje. De 
nem tartom helyesnek Barla úr azon beosztását, hogy az 
egyháztörténetet a középiskola III—IV. és V. osztályaiba 
tegyük, mert. mint feljebb rámutat tam, akkor a növendé-
kek azon része, mely a középiskola alsó osztályait sem 
végezheti, vagy történetet nem tanulna, vagy a mi még 
károsabb volna, a hit és erkölcstant nem tanulhatná. A 
középiskola különben is épen a történelem tanításával 
segíti elő legjobban a vallástanár munkáját s a szorosan 
vett vallástanítást, a mi engem arra vezet, hogy ne a 
világtörténet és az egyháztörténet között keressem az 
összekötő kapcsot, hanem az egyháztörténetet úgy illeszszük 
be a vallástan anyagába, hogy minden egyes kör meg-
kapja a történelemből is azt, a mi helyes és múlhatat-
lanul szükséges. A középiskola V, osztályába a szimbolika 
helyett ismét egyháztörténetet tennék, s a VII. osztály 
számára meghagynám én is a magyar prot. egyháztörténetet, 
hogy a középiskolából kilépett ifjú egyházának küzdel-
mét, szenvedését és e szenvedések által elért győzelmét, 
továbbá jogi viszonyait, szervezetét megismerve, annak 
buzgó tagja, s ha kell, kitartó, hü harcosa is legyen. 

A III . oszt. tanulná, illetve ismételné az ó és uj 
szövetségi történeteket és pedig úgy, mint Barla úr is 
ajánlja : bővítve a szükséges izagógikai ismeretekkel. A 
IV. osztályban meghagynám, illetve a mostani beosztás 
szerint a III. és IV. osztályok hit és erkölcstani tanítását 
összevonva adatnám elő, hogy a konfirmációi oktatással 
befejezést nyerjen a vallástan anyagának második köre, 
hogy a kik a középiskola IV. osztályából kilépnek, hitök -
ben megerősítve, erős vallásos meggyőződéssel hagyhassák 
azt el. 

Az V. oszt. számára már feljebb kijelöltetett az 
egyháztörténet, a mostani beosztásban levő szimbolika 
helyett, a melynek mostani alakjában való tanításától, 
mint mások, úgy magam is i r tózom; de csak azért, mert 
nincs jó tankönyvünk, a melynek alapján e fontos és 
szükséges tárgyat taníthatnők. Én szükségesnek tartom, 
hogy e tárgyat, nem külön, önállóan, hanem a hittanba 
beolvasztva tanítsuk, hogy növendékeink minden felekezet 
felfogását megismerve, azt saját felekezetük felfogásával és 
álláspontjával összehasonlíthassák, s ezen összehasonlítás 
alapján meggyőződés érlelődjék lelkökben arra nézve, 
hogy az ő egyházuk áll igazi bibliai alapon s az ő vallá-
suk az, a mely legtisztábban őrizte meg és hirdeti ma is 
Krisztus vallását. 

A VII. osztály számára a mostani beosztásból töröl 
ném, mint Barla úr is tette, az összehasonlító vallás-
történelmet, s ezen és a VI. osztály számára tenném a 
Barla úr által proponált hittant és erkölcstant, hogy 
értelmi fejlettségöknek megfelelőleg még egyszer áttanulják 
és megszeressék azokat az igazságokat, a melyek meg-
mutatják az ember számára az igazi helyes utat, s a 
melyekből erőt meríthetnek ar ra nézve, hogy hitökben 
mindvégig megmaradjanak s e hittel az élet ha rcában , 
minden kísértések között győzelmesen megállhassanak. — 
A VIII. osztály tananyaga lenne továbbra is a magyar 
prot. egyháztörténelem. 



A mostani tanterv szerint tanítunk : 
I.-ben : Ó-testamentomi bibliaismertetést; 

II.-ban: Új-testamentomi bibliaismertetést; 
III. ban : Hit tant; 
IV.-ben : Erkölcstant; 
V.-ben : Egyetemes egyháztörténetet ; 

VI . -ban: Szimbolikát; 
VII.-ban: Összehasonlító val lástant ; 

VIII.-ban: Magyar protestáns egyháztörténetet. 
Barla úr terve szerint ugyanazon fokozatokban: 
Ó-szövetség ismertetés; 
Uj-szövetség ismertetés; 
Keresztyén egyháztörténet 33 —312-ig; 
Keresztyén egyháztörténet 313—800-ig, — 
Keresztyén egyháztörténet 800—1517. s még koufir-

mációi káté ; 
Keresztyén hittan ; 
Keresztyén erkölcstan; 
Magyar protestáns egyháztörténet. 
Az én beosztásom szerint lenne : 
I. Egyetemes egyháztörténet; 

II. Ugyanaz; 
III Bibliaismertetés; 
IV. Hit és erkölcstan ; 
V. Egyetemes egyháztörténet ; 

VI. Keresztyén h i t tan ; 
VII. Keresztyén erkölcstan; 

VIII. Magyar protestáns egyháztörténet 
Hogy a tananyag beosztásánál lényegesen eltértem 

ugy a mostani, mint a Barla úr által proponált beosz-
tástól, annak, hogy ismételten kifejezzem, az az oka, 
mert én a vallástanításban is össze akarom kötni az elemi 
iskolát a középiskolával. Nem tudom helyeselni azt a mai 
beosztást, hogy a középiskola első és második osztályá-
ban ugyanazon anyagot tanítsuk, mint az elemi iskola 
második és harmadik osztályában, t. i. bibliai története-
ket és izagógikát. Ez magában, a mint ma tanítanunk kell, 
oly száraz és oly nehéz, hogy valóban nagyon kevés 
eredmény érhető el annak tanításával. Ha ezt a harma-
dik osztályba tennők és pedig úgy, hogy a bibliai törté-
netek kapcsán tanulhatnák növendékeink, hiszem, hogy 
a történetekhez tűzött izagógikai ismeretek is jobban meg-
maradhatnának a tanulók lelkében, s úgy könnyebben és 
alaposabban megismernék azt a könyvet, a mely Isten-
nek hatalma minden hívőnek üdvösségére. 

Én a tananyag beosztásában három kört állapítot-
tam meg. Első: az elemi iskola I—VI. osztálya; a má-
sodik : a középiskola I—IV. osztálya; harmadik: a kö-
zépiskola V—VIII. osztálya. E beosztásban az a meggyő-
ződés vezetett, hogy mindenik körnek megvannak a maga 
növendékei, a kik a második, vagy harmadik körbe már 
nem jutnak fel és így minden körnek meg kell adnunk 
a vallástanból azt, a mi a növendéket nemcsak keresz-
tyénnek tartja meg, hanem jó reformátussá is teszi, a 
mire pedig eddig kevesebb gondot fordítottunk, mint kel-
lett volna. Vallástanításunkkal arra kell törekednünk, 
hogy öntudatos és buzgó egyháztagokat és jó keresztyé-
neket neveljünk, hogy ne történhessék meg olyan elszo-
morító dolog, mint egy gimn. VIII. osztályú tanítványom 
mondá, hogy ő egész gimn. életében erkölcstant sohasem 
tanult, a mi arról tesz tanúságot, hogy a mai rendszer-
telenségbe nagyon is itt az ideje, hogy határozott rend-
szert vigyünk he. 

Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

A református egyház az Egyesült-
Államokban. 

A magyarországi református konvent 1896-ban az 
amerikai magyar református misszionáriusok emlékiratára 
azt a határozatot hozta, hogy ha megismeri a magyar 
missziói egyházakat segélyező és fentartó egyházat és a 
magyar missziói egyházak és lelkészek viszonyát a fen-
tartó egyházhoz: akkor megfontolás tárgyává teszi az 
amerikai magyar ref. egyházmegye ügyét s határoz a 
lelkészek minősítése és a gyámintézethez való viszonyuk 
kérdésében is. 

Mi, a kik Isten akaratából, idegenbe szakadt testvé-
reinket legeltetjük az Urnák kies mezején, mindent 
elkövettünk, hogy az egyházmegyét, mely közöttünk egy-
séget hozzon létre megteremtsük. Úgyde törekvésünk nem 
sikerült. Nem pedig egyfelől azért, mert mi magyarok 
sem valánk egyakarattal ; másfelől pedig azért, mert e 
tekintetben a németek féltékenységével kellett megküz-
denünk. 

Az egyházi törvények értelmében a new-yorki, 
south-norwalki és bridgeporti egyházak kérték a »New-
York classistóU az önálló egyházmegyének a megalapítá-
sát. A classis egész természetesen az egyházkerületre* 
terjeszté az ügyet. Itt dr. Vollmer referált e tárgyban s 
a magyarokat a leghatározottabban elutasítani kívánta 
kérelmükkel. És ha bár maga az állandó jegyző, dr. Duhl-
man volt is a védő, Nyitray Emilnek s e sorok Írójának 
felszólalásai sem győzték meg az előítéletes német test-
véreket az önálló magyar egyházmegyének a szükséges 
voltáról, s az egyházkerület a zsinathoz terjeszté az önálló 
magyar egyházmegye kérdését. 

A zsinat, a mely 1899. május 23-án kezdett ülé-
sezni, Tiffinben. Ohio államban, az önálló egyházmegyét 
nem engedélyezte, hanem felhívta az egyházmegyéket, 
hogy véleményeiket a legközelebbi zsinatra terjeszszék be. 
A magyar misszionáriusoknak pedig megengedte, hogy 
lelkészi értekezleteket tar thassanak, a mely értekezletek 
határozatait a belmissziói bizottság megfontolás tár-
gyává teszi. 

így tehát, jelen viszonyok között, önálló egyház-
megye alkotására az amerikai magyar ref. misszionáriusok 
nem gondolhatnak. Nem pedig azért, mert ez a segélye-
zés megtagadását vonná maga után. 

Ez azonban nem gátolhat bennünket abban, hogy 
az egyesült-államokbeli ref. egyházat meg ne ismertessük 
hazai egyházunkkal. Mindenesetre nagyfontosságú dolog 
az, hogy hazai egyházunk ebben a kérdésben megnyug-
vást adó feleletet nyerjen. Itt, a hol oly temérdek protes-
táns felekezet van. nem kicsinylendő dolog, hogy ahhoz 
az egyházhoz csatlakozzunk, a mely velünk a legközelebbi 

* G e r m á n Synod of t h e East. 



rokonságban áll, úgy a szervezet, mint a tan és a kultusz 
tekintetében. 

Ebből a tekintetből, azt hiszem, ma is hasznos 
dolog lesz megismernünk segélyző egyházunkat. Szóljunk 
tehát először is az egyesült-államokbeli ref. egyház szer-
vezetéről.* 

Az az egyház, a mely az idegenbe szakadt, lelki 
gondozás nélküli protestáns magyarság ügyét hathatós 
támogatásába vette, a mely ma is az édes anya szere-
tetével öleli keblére a mindinkább fejlődő magyar ref. 
egyházakat : a »Re förmed Church in the United States« 
nevet viseli. Nem tévesztendő ez össze a »Reformed 
Churh in Amerika« nevet viselő egyházzal, a melyet 
»holland* egyháznak is neveznek. A mi pártfogó és fen-
tartó egyházunk régebben »German-Reformed Church in 
the United States oí Amerika« néven neveztetett. 

Első szervezője ennek az egyháznak Weiss Mihály, 
a ki 1727-ben jött Amerikába s Philadelphiában szer-
vezett gyülekezetet. Előtte is voltak már oly egyének 
Amerikában, kik igyekeztek egyházilag összetartani a 
bevándorló németeket, de ezek egymástól nagyon függet-
lenül munkálkodtak. 

A másik szervező volt Schlatter Mihály, ki 1746-ban 
érkezett Amerikába s már 1747-ben szervezte az ú. n. 
coetust, mely egész 1793-ig a hollandi egyház fenható-
sága alá tartozott. Ekkor függetlenné lett s ezóta maga 
intézi ügyeit. Ma van egyházunkban 8 egyházkerület , 
57 egyházmegye, 1660 gyülekezet, a melyet 1029 lelkész-
gondoz. A rendes egyháztagok száma 242,299 ; a nem 
konfirmált tagok száma pedig 125,752. 

Ennek az egyháznak a kormány formája a zsinat-
presbiteri. Igaz, hogy nem egészen olyan, mint a magyar-
országi református egyház szervezete; de viszont az is 
igaz, hogy az apostoli egyszerűség itt jobban érvé-
nyesül. 

Az első képviseleti és kormányzó hatóság a kon-
zisztórium. A konzisztóriumot a lelkész, illetve-lelkészek, 
a presbiterek és diakónusok alkotják. A konzisztórium 
elnöke a lelkész, vagy ha több lelkész van, úgy sorban 
egymásután. Ha lelkész nincs, akkor egy presbiter a 
konzisztórium elnöke. Rendes gyűléseit az egyházköz-
ségi rendtartás szerint vagy havonként, vagy negyedéven-
ként t a r t j a ; de az elnök, a szükséghez képest rendkívüli 
gyűléseket is hívhat össze. A konzisztórium tagjait az 
egyházközségi közgyűlés választja. A konzisztórium jogai 
és kötelezettségei csaknem azonosak azokkal a jogokkal 
és kötelességekkel, a melyeket a magyar ref. törvény-
könyv a presbitereknek ad. Abban van némi eltérés, 
hogy a konzisztóriumnak nagy befolyása van a lelkész 
választásra, a mennyiben az ajánlási jog a konzisztórium 
kezében van letéve, s a gyülekezet közgyűlése csak ar ra 
a jelöltre szavazhat, a kit a konzisztórium, a szavazás 

* Ismertetésünk alapját azok az egyházi törvények képezik, 
a melyek az 1896-ik évben tartott zsinat jegyzőkönyvének 211—238 
lapjain találhatók. 

előtt legalább egyhéttel bejelentett a gyülekezetnek. Ha a 
jelöltet az egyházközség elejti, akkor más egyént kell 
ajánlani a konzisztóriumnak. A konzisztórium választja 
az egyházmegyére küldött képviselőket. 

A lelkész, illetve lelkészek és a presbiterek alkotják 
az ú. n. spiritual councilt. Ez tisztán fegyelmi hatóság, 
s kötelessége felügyelni arra, hogy az egyház tagjai meg-
tartják-e a Krisztus tanítását és az egyház hitelveit. 
Tagokat egyedül a »spiritual counciU vehet fel és bocsát-
hat el vagy zárhat ki az egyház kebeléből és pedig hit-
beli vagy erkölcsi gyengeség miatt. Gyűléseit az úrvacsora 
osztási alkalmak előtt s a katekhumenusok oktatásának 
a befejezése után tartja. Gyűléseiről rendes jegyzőkönyvet 
vezet, s azt, ha szükség kívánja, az egyházmegyei gyűlésre 
beterjeszti. A lelkészek fegyelmi ügyeiben azonban nem 
hozhat határozatokat. Nálunk, mint tudjuk, a fegyelmezési 
jog is a presbitérium kezében volna, ha ugyan egyház-
fegyelemről lehet szó a mi egyházunkban. 

A második képviseleti és kormányzó hatóság az egy-
házmegye vagy is a classis. 

Az egyházmegyét azok a lelkészek alkotják, a kik 
az egyházkerület által egyházmegye gyanánt meghatáro-
zott területen működnek ; továbbá az egyházmegye területén 
fekvő egyházközségek egy-egy küldötte. Az egyházmegye 
a kebelbeli lelkészek és egyházközségek felett gyakorol 
jurisdikciót. 

Három egyházközség és ugyan annyi felszentelt 
lelkész már egyházmegyét alkothat. 

Az egyházmegyei gyűlés az előző gyűlésen megha-
tározott helyen és időben tartatik. A gyűléseken az egy-
házmegye kebelébe tartozó mindenik lelkész köteles meg-
jelenni, hol szólási és szavazati joggal bír, választó és 
választható-. Úgyszintén minden egyházközség is tartozik 
egy képviselőt küldeni. Az egyházmegyei tisztviselők, 
kivéve a jegyzőt, — évről-évre választatnak. 

Az egyházmegyei gyűlés, a tulajdonképeni gyűlést 
megelőző estén, ünnepélyes istentisztelettel kezdődik, a 
mely után a következő évi tisztviselők választatnak meg 
s a bizottságok küldetnek ki. A gyűlésre minden lelkész 
tartozik beterjeszteni egy írott jelentést, a mely a gyüle-
kezetnek úgy szellemi, mint anyagi állapotáról pontos és 
kimerítő képet ad. A jelentés felolvasása után az egyház-
község világi képviselője tesz eskü alatt bizonyságot a 
jelentés igaz voltáról s néhány kérdésre ad feleletet. 
Ezek a kérdések a gyülekezet hit- és valláserkölcsi éle-
tére, a gyermekek és ifjak vallásos nevelésére, a lelkészi 
látogatásokra, a lelkészi fizetés rendes kiszolgáltatására 
s az egyház-fegyelem gyakorlására vonatkoznak. Ez he-
lyettesíti a nálunk szokásos egyházlátogatást s az egyház-
látogatók jelentését. Az egyházmegye vizsgálja meg azo -
kat a lelkész-jelölteket, kik az egyházmegye területén 
fekvő egyházközségben óhaj t ják megkezdeni működésöket, 
s ugyancsak az egyházmegye intézkedik az így megvizs-
gált s már megválasztott lelkészek felavatására és be-
iktatására nézve is. Az egyházmegye ítél a lelkészek 
fegyelmi ügyeiben, s mindazokban az ügyekben, a melyek 



az egyházközségektől felterjeszttetnek ; intézkedik a lelkész 
és a gyülekezet között felmerült kérdésekben ; elintézi a 
a gyülekezetek közötti vitás ügyeket; határoz a gyüleke-
zetek kölcsönkötéseiben; üj gyülekezeteket szervez, vagy 
a hol szükség van, újra szervezi azokat , de ha kell meg 
is semmisíti. 

Az egyházmegye évenként rendes gyűlést tar t ; de 
az elnök rendkívüli gyűlést is hívhat össze, annyiszor, a 
a hányszor a szükség kívánja. 

Az egyházmegye határozata ellen az egyházkerü-
lethez lehet fellebbezni. 

Az egyházmegye szervezete tehát ott sokkal egy-
szerűbb, mint nálunk. Itt nincs hosszabb időre vagy épen 
életfogytiglan választott esperes és egyházmegyei gondnok. 
Nincsenek tanácsbírák,' kiknek jelenléte a mi egyházme-
gyei gyűléseinket arisztokratikus színezetűvé teszi. Az 
elnökség minden évben változván, esetleges zsarnoki 
hajlamait senki sem érvényesítheti. Jelen lévén minden 
egyes gyülekezetnek a képviselője, az itteni egyházme-
gyei gyűlések egészen demokrata színezetűek. 

Bridgeport Conn. 
Kalassay Sándor, 

(Folyt, köv.) ev. ref. miss. lelkész. 

BELFÖLD. 
Levél Mezőtúrról. 

Február 17-én, a ref. főgimn. és a ref. olvasó-
egylet meghívása folytán, városunkba érkezett Fermaud 
Karoly, az evangéliumi ifj. egyesületek központi választ-
mányának titkára, ^ budapesti ref. ifj. egylet II. titkárá-
nak kíséretében. Vasárnap, a reggeli istentisztelet után, d. 
e. 10 órakor a főgimn. dísztermében gyűlt össze az ifjú-
ság és tanári kar. Imádság után Fermaud Károly ismer-
tette igen érdekesen és tanulságosan az ifjúsági egyletek 
célját, buzdította az ifjakat ilyen egylet alakítására. Hasonló 
szellemben szólt kísérője is, meggyőzőleg serkentve az 
ifjakat amaz igaz bölcseség szerzésére, Dán. I. 8. és 
17. alapján. Befejezésül a főgimn. énekkar egyházi éne-
ket, majd Fermaud kívánságára a hymnust énekelte. A 
beszédek az ifjakra mély benyomást gyakoroltak. Kijelen-
tették, hogy boldogoknak érzik magukat, ha ilyen egylet-
nek tagjai lehetnek, s egyúttal abbeli kívánságukat fejez-
ték ki, hogy Fermaud útján az athéni ifj. egyletet görög 
levélben üdvözlik. 

D. u. 2 órakor ismét a nagytemplomba gyülekezett 
a közönség, még a délelőttinél is nagyobb számban, val-
láskülömbség nélkül. Ott volt ismét az egész tanuló ifjú-
ság, minden felszólítás nélkül; a gimn. és állami felsőbb 
leányiskola tanári kara, az iparos ifjúság testületileg stb. 
A rendes ima ulán Vékony Sándor vallástanár bemu-
tatta Fermaudt a közönségnek, ki lelkes beszédben 
ismertette az ifj. egyesületeket. Rámutatott arra, hogy 
nagy szükségünk volna ezekre nekünk magyar protestán-
soknak, ha élni akarunk, ha, mint a múltban voltunk, 
úgy a jövőben is előharcosai akarunk lenni a lelkiisme-
reti és polgári szabadságnak; ha biztosítani akarjuk 
hazánk egészséges fejlődését; biztosítani a magyar faj 
hegemóniáját, szemben a nemzetiségekkel. Utána útitársa 
szólt a különféle ifjakról, kikről az írásban szó van; 

egyfelől felmutatva azoknak szolga állapotát, kik hitetle-
nek, másfelől feltüntetve azok királyságát, kiket Jézus 
megszabadít, szoros kapcsolatba hozva a vallásosságot, 
hazaszeretet, egyesek és családok boldogságával. Ha szere-
titek ifjak — úgymond — magatokat, szüleiteket, szere-
titek hazátokat, s azt nagygyá, boldoggá, szabaddá kíván-
játok tenni: akkor szeretnetek kell a Krisztust, szeretne-
tek kell a tiszta evangéliumot is, mert csak ez adhat 
az embernek igazi erkölcsi erőt, bátorságot, kitartást, 
minden bajjal, minden veszedelemmel szemben; ez tehet 
igazán boldoggá, szabaddá, királyivá, a kinek nem paran-
csol senki! Sem ember, sem a saját bűnös szenvedélyei, 
hanem csak a maga jó lelkiismerete, meggyőződése. Nem 
hajt térdet, nem alázkodik meg senki előtt, — csak 
Isten és az ő Szent Fia előtt. S csak az a nép, az az 
ország lehet igazán boldog, hatalmas, virágzó, melynek 
ilyen fiai vannak! 

Templom után a ref. olvasó egyletet és az iparos 
ifjak önképzőkörét látogatták meg. s tartottak ismét mindkét 
helyen beszédeket, lelkes hangulatot keltve ujolag. Másnap 
(19-én) reggel az áll. felső leányiskola ref. vallású növen-
dékeit látogatták meg a gimn. tanári kar nagy részének 
kíséretében. Fermaud Mária és Mártha példáját fejtegette, 
társa meg arról beszélt, mit köszönhetnek a ker. nők a 
Krisztusnak, mikép szereti Krisztus a gyermekeket s 
hogyan kell azoknak is a Krisztust szeretniök. 

Hétfőn délben távoztak körünkből, kedves emieket 
hagyva maguk után. Még aznap d. u. tartott ülésében a 
gimn. tanári kar elhatározta, hogy vendégeinkhez köszönő 
levelet intéz, kifejezve abbeli reményét, hogy még máskor 
is meglátogatják iskolánkat. A tanári kar ugyanis abban 
a véleményben van, hogy a hallott beszédek ifjúságunkra 
maradandó üdvös hatást gyakoroltak. S csak sajnálni 
tudjuk, hogy többi iskoláink nem éltek a kedvező alka-
lommal. Mert bizony-bizony elkelne, hogy ifjainknak egész-
séges evangéliumi szellemben való nevelésére minden 
kínálkozó eszközt megragadjunk. — Elhatározta továbbá az 
olvasó egylet, hogy ref. ifjúsági egyesületet alakít, — bevonva 
abba a gimn. felső osztályú tanulóit, az iparos és íöld-
mívelő ifjakat. — A tanári kar pedig megígérte, hogy az 
egyletet szellemileg és anyagilag támogatni fogja. S most 
már megírhatom azt is, hogy az ifjúsági egyletet meg is 
alakítottuk, s abba mindjárt az első alkalommal, a tanuló 
ifjúságon kivül 50 iparos és földmívelő ifjú lépett be. 

S mindezeket az evangélium erejével mivelték 
vendégeink,melyet nem szégyenlettek. Nem szónoki mester-
kedés. de az evangéliumról való tanúságtétel volt a szólásuk. 

Épen ez az, a miért mindezt megírtam. Távol volt 
tőlem még a gondolata is annak, hogy az illetőket ma-
gasztaljam, hogy egyeseknek hízelegjek. Hisz csak köte-
lességüket teljesítették; kamatoztatták a nekik adott talen-
tumokat! Hanem elmondtam igenis azért, mert örvendetes, 
kézzelfogható bizonyítékát látom az említettekben annak, 
hogy lehet a bibliával hatni a mai modern társadalomra 
is; hogy elég erős fegyver ez a protestantizmus kezében 
a r. katholicizmus fegyverei, óriási anyagi -erejével szem-
ben is, csak igazi hittel kell azt kezeinkbe vennünk. S bár 
ezt tennők mi magyar kálvinisták: papok, tanárok, tanítók, 
világiak minél elébb s minél többen, a sok panaszolkodás 
helyett! Mert csak ez védhet meg bennünket, ez bizto-
síthatja jövőnket ! 

Ime ezt a tudósítást, körülbelül ugyanezen szavak-
kal küldtem be két héttel ezelőtt a »Debr. Prot. Lap« 
tek. szerkesztőségének, s erre a nevezett lap legközelebbi 
számában a következő izenetet kaptam: »Arra a meg-
győződésre jutottunk, hogy cikkét nem használhatjuk fel. 
Meg van nekünk ebben a dologban a magunk nézete. 



S e mellett állunk Tessék máshova beküldeni. Egyébiránt 
ajánljuk átolvasás végett az »Apostol, csel. «irott könyvet 
s ennek is különösen a 14-ik fejezetét* 

Bocsánatot kérek a D. P. L. t. szerkesztőségétől, 
dehát, megvallom, azt hittem, hogy a rajzolt események-
ben a ref. közszellem ébredéséről s az ébresztés egy hat-
hatósnak bizonyult módjáról van szó, a mely ébredés és 
ébresztés szükséges voltát annyit hangoztatja mostanság a 
D. P. L. Meg aztán még olyat is gondoltam, hogy nem 
elég harsány hangon kikiáltani: »Legyen ref'. közszellem 
hanem minden igaz ref. embernek teljes erejével dolgoz-
nia is kell e közszellem megteremtésén; s hogy ez a 
közszellem csak úgy lehet erős, egészséges, hatalmas, ha 
a bibliából, a református hit eme kútfejéből veszi az él-
tető erőt! — Úgy látszik, tévedtem . . . Bocsánat, hogy 
azt hittem, hogy Debrecenben valóban ébredeznek! Vagy 
talán mégis?! S ha igen, akkor hát mért nem tetszett 
pár évvel előbb kikiáltani azt a ^legyen« szót! Hisz akkor 
már Wolafka úr bizonyára nem hódítana Debrecenben, 
hanem örülne, ha híveit megtar thatná! Átolvastam a 
kitűzött bibliai részt is. Úgy látom, holmi bárgyú, egy-
ügyű pogányokhoz méltóztatik hasonlítani bennünket , 
lelkesedő túri atyafiakat, a kik még annyit sem tudunk 
Fermaudról , hogy ő nem Jupiter. Ezt a kitüntető meg-
tiszteltetést (?) köszönöm az itteni tekintélyes gyülekezet 
és e két középiskola tanárkarának a nevében is. Viszon-
zásul engedje meg a D. P. L. szerkesztője, hogy én meg 
a szentírás ama szavait ajánljam becses figyelmébe, 
melyek a keresztvén alázatosságra tanítanak. 

Mezőtúr, 1900. március 8. 
Borsos Károly, 

gimn. tanár. 

Az 1898. évi hitfelekezeti statisztika. 
(Folytatás.) 

II. Születések. Élve született az 1898-ik évben az 
egész Magyarbirodalomban : 330,781 törvényes fiú, 313,304 
törvényes leány, együt t : 644 ,085 ; 32,192 nem törvényes 
fiú és 30.556 nem törvényes leány, együtt : 62,748 ; 
% - b a n 8-88. Fiú összesen: 362,973. leány: 343,860, 
együt t : 706,833. Ezer lélekre eset t : 37 '7 (1897-ik év-
ben : 41'6.). — Halva született: 7841 törvényes fiú, 
6063 leány, együtt : 1 3 , 9 0 4 ; nem törvényes f iú: 1063, 
nem törvényes leány : 850; együt t : 1913. Összesen : 8904 fiú, 
6913 leány; együtt: 15,817." Ezer lélekre eset t : 0 84. — 
Legtöbb születés volt március és január hónapokban ; 
legkevesebb junius és julius hónapokban. Ikrek születtek: 
9738 esetben; hármasok 91 esetben, négyesek egy 
esetben. 

Az élve születtek hitfelekezetek szerint Magyar-
országon : 

Róm. kath. törvényes 291,069, törvénytelen 29,186, 
összesen: 320,255, 1000 lélekre 40"4, megkeresztelt új-
szülöttek 322,380, megkeresztelt felnőttek 306, több 
2125-tel, nem kereszteltek: 0. Gör. kath. törvényes 60.800, 
törvénytelen 5330, összesen: 66,130. 1000 lélekre 36.6, 
megkeresztelt újszülöttek 65,107, megkeresztelt felnőttek 22, 
kevesebb 1023-mai, nem kereszteltek 1023. Görög kel. 
törv. 62.154, törvénytelen 9331, összesen : 71,485, 1000 lé-
lekre 3 3 1 , megkeresztelt újszülöttek 69,114, megkeresztelt 
felnőttek 11, kevesebb 237l-gyel, nem kereszteltek 2371. 
Ág. h. ev. törvényes 40,127, törvénytelen 2864, összesen: 
42.991, 1000 lélekre 34-2, megkeresztelt újszülöttek 42,314, 
megkeresztelt felnőttek 26, kevesebb 677-tel, nem ke-
reszteltek 677. Ev. reformát. törvényes 75,448, törvény-

telen 7207, összesen: 82,655, 1000 lélekre 3 5 0 , meg-
keresztelt újszülöttek 80,523, megkeresztelt felnőttek 84. 
kevesebb 2112-vel, nem kereszteltek 2112. Unitárius tör-
vényes 2015, törvénytelen 286, összesen : 2301, 1000 lé-
lékre 34"7, megkeresztelt újszülöttek 1919, kevesebb 
382-vel, nem kereszteltek 382. Izraelita törvényes 26,087 
törvénytelen 2099, összesen: 28.186, 1000 lélekre 34.9. 
Egyéb és ismeretlen vall. törvényes 84, törvénytelen 34, 
összesen: 118. Felekezetenkivüli törvényes 130, törvény-
telen 4, összesen: 134. Összesen: törvényes szülöt tek557,914; 
törvénytelenek 56.341 ; megkeresztelt újszülöttek 58,357, 
megkeresztelt felnőttek 449, meg nem kereszteltek 6565. 

Horvát-Szlavonországokban: 
Róm. kath. törvényes 60,448, törvénytelen 4106, 

összesen: 64.554, 1000 lélekre 38 8, megkeresztelt új-
szülöttek 63,165, megkeresztelt felnőttek 241, kevesebb 
389-cel, nem kereszteltek 389. Gör. kath. törvényes 515, 
törvénytelen 22, összesen: 537, 1000 lélekre 40 -2, meg-
keresztelt u j szülöttek 551, megkeresztelt felnőtt 1. több 
14 gyei, kereszteletlen: 0. Gör. kel. törvényes 23,047, 
törvtelen. 2145, összesen : 25.192, 1000 lélekre 4 1 8 , meg-
kereszlelt újszülöttek 25,668, megkeresztelt felnőttek 45, 
több 476-tal. kereszteletlen: 0. Ág. h. ev. törvényes 1200, 
törvénytelen 88, összesen: 1288, 1000 lélekre 5 0 1 , 
megkeresztelt újszülöttek 1226, megkeresztelt felnőttek 2, 
több 62-vel, nem kereszteltek 62. Ev. református tör-
vényes 330, törvénytelen 25, összesen: 355, 1000 lé-
lekre 28'5. megkeresztelt újszülöttek 339, megkeresztelt 
felnőttek 13, kevesebb 16-tal, nem kereszteltek 16. — 
Unitár, törvényes 2, összesen: 2, 1000 lélekre 69'0. 
Izrael, törvényes 540, törvénytelen 15, összesen: 555, 
1000 lélekre 28'9. Egyéb, és ismeretlen vall. törvényes 89, 
törvénytelen 6, összesen: 95. Összesen: törvényes 86,171, 
törvénytelen 6407, megkeresztelt újszülöttek 90.949, meg-
keresztelt felnőttek 302, nem kereszteltek 467. 

A fenti kimutatás szerint, melyet az évkönyv több 
helyén kitüntetett adataiból magunk állítottunk így össze, 
az összes hitfelekezetek között Magyarországon egyedül 
a róm. katholikus keresztelt 2125-tel többet, mint a meny-
nyi a reá eső születések száma; a többi felekezeteknél 
a kereszteltek száma kisebb a szülöttekénél. A római 
katholikus egyház 2.125 többletében bizonyára tekintélyes 
azoknak a gyermekeknek a száma, a kiket a római 
katb. egyház a többi egyházaktól elkeresztelt s így a 2125 
többlet levonása után is megmaradó 4440 meg nem 
kereszteknél a róm. kath. egyház is bizonyára tekinté-
lyes számmal szerepel, habár a statisztika nem mutat ja 
is ki. Szorosabb hitfelekezeti statisztika nélkül e téren 
tisztább képet nem mutathatunk fel. Ez az egyházak 
dolga lenne. Tisztán konstatálható azonban, hogy az 
1898-ik évben 4440 keresztyén szülőtől született gyermek 
nem volt Magyarországon megkeresztelve. Horvát-Szlavon-
országokban 27 többlet mutatkozik ; de ott is 62 evang. 
és 16 ref. gyermek nem volt saját egyházában keresztelve, 
s valószínűleg véglegesen el is kereszteltetett. Magyaror-
szágon a 7712 izraelita űjszülött fiúgyermekből 7677-en 
hajtoiták végre a körülmetélést. 

III. Bérmáltatott Magyarországon róm. kath. 193,465, 
gör. kath. 64.769, gör. kel. 69.125 ; Horvát-Szlavonorszá-
gokban róm. kath. 25.482, gör. kath. 546. Konfirmálta-
tott Magyarországon ág h. ev. 23,192, ev. ref. 39,440, 
unitárius 1795; Horvát-Szlavonországokban : ág. h. ev. 
547, ev. ref. 163 

IV. Halálozások: Az egész Magyarbirodalomban az 
1898-ik évben elhalt összesen: 524.390. Hogy mennvi 
temettetett el ezekből egvházi lag? azt az Évkönyvből 
ezúttal sem tudjuk feltüntetni. Sajnáljuk, hogy az erre 



vonatkozó adatokat ismételve vagyunk kénytelenek nél-
külözni. ígéret szerint reméljük, hogy a legközelebbi év-
könyv erre is ki fog terjeszkedni. — Legtöbb halálozás 
volt március és április hónapokban ; legkevesebb junius-
ban és júliusban. Egy éven alól e lhal t : 157.148, öt éven 
alól: 253 .212 ; tíz éven alól 280.524, — szomorú tanul-
ságául annak, hogy a született gyermekek közül a nagyobb 
fél (268,411) hét éven alul pusztul el. Elmebaj következ-
tében 2528-an haltak meg. Öngyilkos volt 2819, s ezek 
között 651 nő. 

Halálozások hitfelekezetek szerint: 

összesen 1000 7 éven Termész. 1000 
lélekre alul. szaporodás lélekre 

Róm. katholikus 263,214 27-4 140,753 121.595 12-7 
Görög katholikus 58,168 3 2 0 29,260 8,499 4-7 
Görög keleti 90,900 32-9 44,516 5,777 2 1 
Ág. h. evang. 32,043 2 5 0 15,222 12,236 9-5 
Ev. református 63,2*8 2 6 7 31,021 19,722 8 3 
Unitárius 1.616 24-3 665 687 10-3 
Izraelita 14,368 17-4 6848 14,373 17-4 
Egyéb 46 — 25 461 — 

Felekezeten kiv. 109 — 41 15 — 

Ismeretlen vall. 638 — 60 — — 

Természetes népszaftorodás volt az 1898-ilc évben: 
18.2,443, °/0-han: 9'7 (1897. évben: 219.077). 

A népesség száma az 1898-ik évben hitfelekezetek 
szerint, a természetes szaporodás alapján következőképen 
oszlik meg : 

Magyarország %-ban 

Róm. katholikus 
Görög katholikus 
Görög keleti 
Ágost. h. evang. 
Ev. református 
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb és ismereti. 
Felekezeten kiv. 
Összesen: 

7.983,563 
1.810,046 
2'162,024 
1.263 446 
2.370.773 

66.718 
813,955 

hitf. 7.328 
11.412 

4-8-42 
10 98 
13-11 
7-66 

14-38 
0 4 0 
4 9 4 
004 
0 0 7 

Morvát Sziavon 
országokban 

1.673,255 
13,425 

6U6,165 
25.927 
12,528 

30 
19,327 

548 

%-ban 

71-17 
0-57 

25-78 
110 
0-53 
000 
0-82 
0 0 3 

16.489,265 ÍOO'UO 2.351,205 100*00 

1869-ben az egész Magyar birodalomban ág. h. ev. 
% szerint volt : 8 0 7 , 1880-ban: 8-06, 1890-ben: 7 7 8 , 
l H 9 8 - b a n : 6'85. — Ev. ref. 1869-ben % szerint volt : 
14 86, 1880-ban : 1471, 1890-ben: 14"59, 1898 ban : 
12 65. — A róm. kath. hitfelekezet 1869-től 45 77 % - r ó l 
51'25-re emelkedett ; az izraelita hitfelekezet ugyanazon 
időben: 3 99-ről 4 -4-re. A többi hitfelekezetek szinién 
hanyatlanak. A protestáns hitfelekezetek hanyatlása, fo-
gyása 1869-től állandóan fokozatos. Meddig fog ez tar-
tan i? Ki fogja azt valahára megállítani, jobbra fordí tani?! 

(Folyt köv.) Homola István. 

K U LJF O L D. 
Japán és a keresztyénség. 

Japánról, erről a hirtelen civilizált sziget-országról 
ritkán hallunk hirt, de a mit hallunk, az mindig igen 
érdekes. A felkelő nap országának lakosait még nem is 
régen, fajrokonaikkal, a duna iakka l együtt a maradiság 
valódi képviselőinek tekintettek és fejlődésre képtelennek 
tartották Európában. Még három évtizeddel előbb is a 
megakadt művelődés példányául szolgait. Sok dolgot, sok 
értékes találmányt, melyek földrészünkön a művelődés 
hatalmas emeltyűjévé vállak, nálunknál több száz évvel 
előbb ismertek már a j apánok : de azokat sohasem érté-
kesítették. Most hirtelenséggel, mintha szárnyaik nőttek 

volna, rövid néhány évtized alatt elértek oda, hova más 
nép hosszú, századokig tartó fejlődés után jutott. Mar is 
félelmes versenytársai a fehér fajnak a csendes óceán 
szigetein. Valósággal talány ez a nép, ennek rohamos 
fejlődése. 

Japán már XVI. század vége felé érintkezésbe jött a 
keresztyénséggel, előbb a portugálok, majd később a 
hollandusok révén. A portugáloknak sikerült is a keresz-
tyénséget bevinni; de a feltámadt heves reakció elsöpörte, 
gyökeresen kitépte a fejlődésnek induló plántát A portu-
gálokat felváltó hollandusok keveset lettek a keresztyénség 
érdekében. Nem is igen tehettek, mert érintkezésük 
nagyon korlátolt volt. Évenként csak bizonyos számú 
hajóval és bizonyos kikötőbe volt szabad beszállniok. A 
mostani keresztyénség nagyon új keletű Japánban. Kez-
dete összeesik azzal az idővel, midőn az amerikaiak és az 
angolok kierőszakolták a kereskedelmi összeköttetést a 
hatvanas években. Ennek a mai japáni keresztyénségnek 
az állapotát akarjuk itt ismertetni és pedig egy született 
j apán kongregacionálista lelkész, Miyagawa adatai alapján. 

Miyagawát köbei gyülekezete, huszonötéves lelkészi 
szolgálata ünnepléséül világkörüli útra bocsátotta. Nem 
régen Londonban időzött s a Cliristian World szerkesz-
tőjének igen érdekes dolgokat mondott el Japánról. — 
Bár még alig mult 43 éves, azért még emlékszik arra 
az időkre, a melyet az európaiak a japánok barbár-
korának neveznek. Miyagawa tagadja azonban, hogy népe 
barbár lett volna, mivel — úgymond — hazája civilizá-
ciója ezelőtt már 300 évvel elkezdődött. A régiből mind-
azt megtartották, a mi jő; a nyugoti civilizációból pedig 
átvették a legjobbat. Iskoláikat amerikai mintára szervez-
ték. A hadügy terén a francia és a német rendszeri 
fogadták el, de javítva. A hadi tengerészetben Anglia lett 
a modelljük, úgyszintén a vasútépítés terén is. Van pos-
tájuk, távirdájuk; rendőrségüket pedig jobbnak mondja 
bármely európai rendőrségnél. 

De leginkább érdekel bennünket, a mit a keresz-
tyénségről, illetve annak egy alakzatáról, a kongregácio-
nálizmusról mondott. Hetvenkét egyházuk közül 23 a saját 
erejebői tartja fenn magát s gyülekezetüket a tagok füg-
getlenül kormányozzák. A gyülekezetbe való belépés föl-
tétele a Krisztusban való hit. A magukat föntarlani nem 
tudó egyházakat a japán hazai misszió-társulat segé-
lyezi. A szükséges összeget maguk a kongregácionálisták 
adják össze; külföldi pénz egy fillér sincs benne. A bei-
misszió társulat az országot nyolc körre osztotta föl. 
Mindenikben egy evangélistát foglalkoztat és támogatja 
mindaddig, míg magát föntartó egyházat nem tud szer-
vezni. 

Miyagawa szerint a kongregácionálista és a pres-
biteri rendszerek illenek össze legiobban a japánok jelle-
mével. Mindegyik egyház circa 80,000 lelket számlál. 
Ulánok a methodisták következnek. Ezek már nem tud-
nak úgy hódítani; s az anglikán egyház és az üdv serege 
még kevésbé. Bár a methodisták és a püspökiek sokkal 
többet költenek, mint a többi felekezetek, meg sem tud-
nak nagy eredményt felmutatni, mert a japánok nem 
szeretnek idegen misszió-társulatoktól függeni. A japán nép 
szelleme, — mondja — független és független egyházat 
óhajt. 

Arra a kérdésre, hogy terjed-e a keresztyénség? 
így 'válaszol t : »Most tíz éve nagyon kedvező idő volt a 
hittérítésre. A kormány európaiasílani akart és ennek követ-
keztében szívesen látta a keresztyén vallás terjedését. 
Nagy tömegek léptek be az egyházakba: de fájdalom, 
sok volt köztük a névleges keresztyén. Majd beállt a 
reakció. A buddhisták és shintoisták felléptek a keresztyén 



befolyás ellen. A névleg keresztyének el is pártoltak. Meg-
rostáltattunk. Az utóbbi nyolc év alatt kemény próbái-
tatáson mentünk keresztül; de a mit a mennyiségben 
vesztettünk, megnyertük a minőségben. A mult évben 
ismét nagy fordulat történt a politikánkban. Megengedte-
tett a külföldieknek a szabad letelepedés; ennek követ-
keztében megváltozott a hatóság magatar tása is a keresz-
tyénség irányában. Eddig a kormány nem ismert el ben-
nünket ; de ma már a keresztyénség bevett vallás, és 
a keresztyén lelkészek mindazon jogokat élvezik, a miket 
eddig a törvény a buddhista és shinto papoknak bizto-
sított.® 

Ennek a változásnak a keresztyénségre nézve kétség-
kívül haszna lesz — mondá továbbá. — A nép maga-
tartása már is megváltozott; de sajnos, még mindig van 
ellenség. A közoktatásügyi miniszter rendeletben eltiltotta 
a nyilvános iskolákban a vallástanítást. Ezért a misz-
sziói iskolák, hogy hivatásukat betölthessék s vallásokta-
tásban is részesíthessék növendékeiket, kénytelenek magán-
iskolákként működni. Arra fognak azonban törekedni, hogy 
megszerezzék mindazokat a kiváltságokat, a melyekkel a 
nyilvános iskolák birnak. A kiváltságok: a növendékek-
nek a katonakötelezettség alól való mentessége és az 
egyetemre felmehetés. 

Arra a kérdésre, hogy; »Igaz-e, hogy a kongregá-
cionálista egyházak theologiája racionálista ?« — így felelt 
Miyagawa: A mi theologiánk bizony nagyon szabadelvű. 
Az utóbbi hét-nyolc évben sok nehézséggel kellett meg-
küzdenünk, mert több lelkipásztorunk racionálista német 
munkákat olvasott és racionálista szellemben prédikált. 
A hittérítők nagy zajt is csaptak, hogy a congregácioná-
lista egyházak összezuzódnak a racionalizmus szikláján; 
de hát maradt még néhány ezer, a ki nem hajtott térdet 
a Baál előtt, s van még elég hithű pásztor, a ki az igaz 
keresztyén hit íundamentomán építget. 

A további kérdésre, hogy mily theologiát taní tanak? 
elmondta, hogy: nem sokat törődnek a különféle theolo-
giai nézetekkel. Az alapigazságokat, a keresztyén elveket 
hirdetik, mint a minők: a személyes Isten létele, a Jézus 
Krisztus Istenfiúsága, az emberi nem bűnössége, a Krisz-
tusban való idvezítő hit, a Szentlélek által való meg-
szentelődés, a Jézus Krisztus véghetetlen szeretete, mint 
erkölcsi nevelés irotivuma. Tanításuk vallásos és etbikai, 
nem pedig dogmatikus és theologikus. A szent Háromság 
tanára nézve így szólt: »Mi nem sokat beszélünk a szent 
Háromságról, de elmondjuk, hogy a szentírás szól az 
Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Mi első sorban a 
bibliai tényeket soroljuk íöl. A Szentírás inspirációjáról 
tanítjuk, hogy Isten igéje, benne van az írásokban. Mi 
azt hirdetjük, a mit hiszünk, nem pedig azt, hogy mit 
nem hiszünk. Tanításunk építő, nem pedig romboló.* 

Elmondotta még, hogy a keresztyén lelkészek leg-
nehezebb dolga az, hogy a japán népet a személyes Isten 
lételéről meggyőzzék. A japánok régi vallásai: a schin-
toismus pantheismusával, a konfucianismus a »Nagy elmé-
ről* való tanával és a Buddhismus az Istenről való hall-
gatásával nem készítették elő a népet a személyes Isten 
lételének eszméjére. Ezeken kivül még a materialista böl-
cselet terjedése is gátul szolgál a keresztyén vallás előtt. 
A más élet hitét készek elfogadni a j apánok; de a hit-
nek az erényekre ösztönző elméletét, mint önzőt, vissza-
vetik. Japánban ez időszerint a hittérítők még sok aka-
dályra ta lá lnak; de azért a keresztyénség kilátása még 
soha sem volt oly reményteljes, mint most. 

A Chr. W . után — a —s. 

N E K R O L O G . 

T ó t h D á n i e l . 
1832—1900. 

Elköltözött! Elköltözött csendben, a nélkül, hogy a 
kik távolabb estünk tőle, betegségéről értesültünk volna. 
Mintha a halál is rokonérzéssel lett volna iránta : halkan, 
szinte észrevétlenül borult reá, mint a hogy őszszel rá-
borul az erdőre a csendes alkonyat. Mert a feltűnés soha-
sem volt kenyere. 

Mi tanítványai, a kik az ő feledhetetlen előadásait 
éveken át hallgattuk és erényekben gazdag életének szem-
tanúi voltunk, jó lélekkel bizonyságot tehetünk róla, hogy 
ő »szelid és alázatos volt«. (Máté X I : 29.) Nem tartozott 
azok közé, a kik a könnyen lelkesülő világ muló tap-
saira, rövid életű elismerésére vágynak; sőt a babért is, 
a melylyel pedig a közművelődés szolgálatának szentelt 
nemes életénél, kiváló tehetségénél és jellemerejénél fogva 
több ízben is joggal övezhette volna homlokát, szerényen 
lemondott. »Ha mindazokat megcselekeszszük is, a melyek 
nékünk parancsol ta t tak: haszontalan szolgák vagyunk, 
mert a mit kellett cselekednünk, azt cselekedtük* (Luk. 
XVII: 10.) — m o n d á édes Idvezítőnk és ő ezeket a szava-
kat sohasem tévesztette szem elől. Csak harmadfél évvel 
ezelőtt történt, hogy a dunántúli ev. ref. egyházkerületnek 
Pápán, 1897. évi szeptember hó 27-én tartott közgyűlésé-
hez, a mely a főiskolai igazgató tanács javaslatára intéz 
kedni óhajtott az ő és tanár társa , Kiss János 40 éves 
tanári jubileumának megünnepléséről, egy beadványt nyúj-
tott be, a melyben tervezett ünnepeltetésúknek mellőzését 
kérte. Meggyőző érvekkel igyekezett benne kimutatni tönbek 
közt, hogy ha a nagy Kálvin János, a kinek élete emész-
tődött el az isten országának terjesztése körül kifejtett 
buzgalomban, ismervén a világnak az emberimádásra 
való nagy hajlandóságát, megtiltotta, hogy sirját valaha 
emlékoszloppal jelöljék meg : ő kartársával egyetemben 
Isten kegyelmének cserépedénye (Róm. IX: 23, II. Kor. 
IV: 7.), a ki, ha teljes erejével igyekezett is betölteni 
tisztét, csak kötelességét teljesítette. Miképen fogadhatná 
hát el a kitüntetést, a melyben az egyházkerület része-
síteni akar ja ? És a kerületi közgyűlés, ámbár az érde-
mesek iránti tiszteletnyilvánításnak rájuk buzdító, a tanuló 
ifjúságra pedig nevelő hatását hangsúlyozta, a jubi 'eum 
megtartásának szándékától elállott. 

Pedig kiváló érdemei voltak a pápai ev. ref. theol. 
akadémia növendékei szellemi és erkölcsi tehetségeinek 
fejlesztése körül. Főiskoláink tanárainak még a régi gárdá-
jához tartozott, a mely egy Bocsort, Tarczyt, Kerkapolyt, 
Válit és Szilágyit számított tagjai közé, a kik a pápai 
főiskolát hegyen épített várossá tették, a mely el nem 
rejtethetik. 

Évtizedek óta adta elő pápai theol. akadémiánkon 
a keresztyén egyháztörténelmet és a keresztyén erkölcs-



tant, mint főtárgyait. Egyháztörténelmi előadásaiban egy 
hosszú élet fáradhatatlan buzgalmával gyűjtött tudomá-
nyos ismereteivel, és a világnak időnként más-más arcu-
latot adott, korszakokat alkotó események rugóinak mély 
elméjű felismerésével, valamint kritikájának részrehajlatlan-
ságával tűnt ki. A kort mozgató nagy eszméket szerette 
egy-egy a korbeli történeti jellem alakjában felmutatni. 
Ezt az alakot oly megragadó plaszticitásában tudta hall-
gatóinak lelki szemei elé állítani, mintha csak márványba 
véste volna. Szivünkhöz szólt és ellenállhatlan erővel 
ragadott magával ; szinte megbűvölt és hatása alól nem 
szabadulhattunk. 

Máskor viszont egy-egy rövidebb korszakot válasz-
tott ki a történelemből. S az így kiválasztott nevezetesebb 
korszakok történelmét rendkívül aprólékos részletességgel 
adta elő. Szokása volt, a mi különben nagy tudósoknál 
fölöttébb gyakori, hogy előadása közben a képzettársítás 
folytán eszébe ötlött eszmék és események hatása alatt 
sájátképeni tárgyától el-eltért; de azért a főesemény és 
a vele látszólag össze nem függő mellékesemények között 
mindig meg tudta teremteni az összekötő kapcsot. 

Egy-egy kiváló történelmi alak élettörténetének, jel-
lemének, lelki világának nem volt olyan, valamennyire 
is nevezetes mozzana ta ; egy-egy történelemi eseménynek 
szinte jelentéktelen fázisa, a melyet ő nem ismert volna. 
Előtte még a legkisebbnek látszó adat sem volt annyira 
jelentéktelen, hogy az illető jellem egyéniségének teljes 
megértéséhez, vagy az általa ismertetett korszakról, ese-
ményről hü kép alkothatásához fontosnak ne tartotta 
vo'na. 

Hogy mennyire lelkesültünk egyháztörténelmi előadá-
saiért, bizonysága az, hogy leírás céljából többször kér-
tük tőle kéziratban levő, rendkívül részletesen kidolgo-
zott müvét; de azt soha sem volt hajlandó átengedni. 
Szerényen szokta megjegyezni, hogy munkájában sok a 
fogyatkozás, a mely javításra szorulna. Pedig művének, 
különösen magyar protestáns egyháztörténelmének minden 
lapja elárulta, hogy egy szakismeretekben, élettapasztala-
tokban szinte páratlanul gazdag, bámulatos éles ítélő-
képességgel megáldott és az igazság szeretetétől teljesen 
áthatott tudós elmének terméke; egy tudósé, a ki nem 
csak tudományának felhalmozott kincseinél, hanem azon 
meglepő ügyességnél fogva is, melylyel az események zűr-
zavarában rendszert teremt s azokat fölöttébb tetszetős 
formába önti, méltó a legnagyobb elismerésre. 

Hasonló módszert követett keresztyén erkölcstana 
előadásánál is, a midőn az egyes erkölcsi elvek fejtege-
tésénél még inkább értékesítette gazdag élettapasztalatait. 
Alig van az ember erkölcsi életének mozzanata, a mely-
nek közelebbről megvilágítására, mintegy szemléltetésére 
számos találó példát ne hozott volna föl. Arra is nagy 
súlyt fektetett, hogy előadása lehetőleg alkalomszerű legyen. 
E végből bevonta magyarázata körébe és éles elmével 
bírálta a politikát, a fontosabb napi eseményeket, a társa-
dalmi és egyházi téren kifejtett tevékenység különböző 
nemeit. Kárhoztatta a mai kor anyagiasságát, az eszmé-

nyekért való lelkesedés csökkenését, az igényeknek szinte 
a végtelenségig fokozását, a világi örömök után való 
futkosást, a szélhámosságot, az irodalom és művészetek 
feslett i rányát ! Ostorozta a mulatságoknak jótékony célokra 
rendezését, a mi míg egy részt keresztyéni szempontból 
teljesen értéktelen, addig más részt a szociálizmus pusz-
tító tüzét szítja ! Elítélte a kitüntetések hajhászását és a 
jubileum-kórságot, bankettjeik s felköszöntőik özönével, 
mint a melyek a kálvinizmus puritán tanaival szemben 
alkalmasak a köztudatban annak a gondolkodásnak a 
megnyilvánítására, mintha a kötelesség teljesítése már 
magában érdem volna. Ilyenkor szigorú erkölcsi biró 
vol t ; hasonló a haragvó Jézushoz, midőn a jeruzsálemi 
templomban ostort ragadott a vámszedők és galambárusok 
kiűzésére. 

Máskor viszont, midőn az erény fenségét apostoli 
lelkesedéssel dicsőítet te: jóságos arca átszellemült és 
szinte dicsfénytől ragyogott. Szelid tekintetű szemeiben a 
lelkesedés lángja lobogott és hangjában volt valami szív-
hez szóló, a mi a lelket foglyul ejté. 

Kéziratban levő keresztyén erkölcstanában a tar-
talmi és a formai szépség egymással párosul. Stílusa gör-
dülékeny és szinte a pedantériáig szabatos; a biblia 
ódonszerűsége és méltóságos fensége ömlik el rajta. Nyel-
vezete oly kristálytiszta, a milyennel kevés tankönyv 
dicsekedhetik. A magyarosságra kifejezésben, mondat-
fűzésben egyaránt, rendkívül sokat adott. Az idegen 
szavak használatának nem volt barátja, s a napi sajtót 
nem győzte eléggé kárhoztatni, mivel magyartalanságával 
megvesztegeti a nyelvérzéket. 

Kivétel nélkül szerette mindenki, a mi különben 
természetes is. A kik csak egyszer találkoztak vele, dicsér-
tek egyszerű közvetlenségéért, szelidlelkűségéért, nyájas 
modoráért . Mi ezen erényein kivül még nagyrabecsültük 
azért a csodálatraméltó összhangért, a melyet apostoli 
lelkesedéssel hirdetett magasztos elvei "és mások előtt 
tükörül ragyogó áldott élete között teremtett. A mi ő 
iránta való szeretetünk azonban teljesen elenyészett ama 
szeretet mellett, a melylyel az ő szive minket szeretett. 
Rendszerint »kedvesének szólított bennünket és ha óra 
végén valamit kérdeztünk, vagy kértünk tőle: gyengéden 
kézen fogva vezetett, mint az édes atya járni tanuló 
gyermekét. Mert lelki atyánk, »jó mesterünk* volt, a ki 
törekedett bennünket az ő képére és hasonlatosságára 
formálni s mint Pál apostol a galatákat »ujonnan szülni, 
hogy bennünk, a Krisztus megábrázoltassék«. (Gal. IV: 
19.). Bizony, hogy szivünk a gonoszt, az aljast gyűlölni, 
a szépet és nemest becsülni tud ja ; hogy az igazság és 
erény sokszor későn bekövetkező diadalának örvendhetünk, 
s hogy lelkünkben ott él a Krisztusnak szerelme : azt 
egy igen jó részben neki köszönhetjük, ki bennünket 
igaz szeretettel vezéreigetett az istenországa keskeny ös-
vényén. 

Tóth Dániel a babérra, a melyért úgy szólván csak 
kezét kellett volna kinyújtani, nem vágyott. Előkelőbb 
állás, mint a melyet Isten jóvoltából betöltött, nem csábi-
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totta. Sőt mi több, még mint theologiai tanár is vala-
melyik kicsi gyülekezetbe vágyott, a melyben a világtól 
elvonulva, csendben dolgozgathatott volna az Úr szőllő-
jében. Egy falusi csendes paplakra vágyott, a melyre 
akácfak árnya borul s a falát folyondár futja be. Egy 
kis méhesre, körüle tenyérnyi kerttel, a melyben rezedák, 
rózsák, violák illatoznak. Talán mivel falun született, 
még gyermekkorából maradt meg szivében a vonzó-
dás a faluhoz. Az a kis falu a Csallóközben, hol a pap-
lakon bölcsője ringott s az utca porában játszadozott , és 
azok az egyszerű paplakok, a melyekben szuplikáns korá-
ban magyaros vendégszeretet melege fogad ta : ifjú szivét 
feledhetetlen emlékkel töltötték el. Lehet, hogy az volt az 
illúziója, a mitől maga sem akarta magát megfosztani, 
hogy a falu évtizedeken át megmaradt régi állapotában. 
Pedig azóta nagyot fordult a világ. Megváltoztak a régi 
állapotok. 

Jobb volt ő neki, a plántáló Pálnak és öntöző 
Apollósnak egyszerű tanárnak maradnia. Jobb volt ez így. 
Az Úr, a kinek gondolatai nem a mi gondolataink és 
utai nem a mi utaink (Es. 5 5 : 8), bölcsen rendelé, hogy 
ő a mienk, a dunántúli ev. ref. egyházkerületé, közelebb-
ről a pápai főiskoláé legyen, a mely tehetségeit bimbóban, 
majd teljes pompájában diszleni látta, s a melynek szen-
telte, úgyszólván ifjúkorától fogva, a tanügy önfeláldozó 
szolgálatában eltöltött munkás életét és a melyet most, 
hogy végórája eljött, halálával oly sötét gyászba borított. 

Mélyen megilletődve állunk meg sirhalmánál, a mely . 
egy feledhetetlen nagy lélek porrészeit takar ja és midőn 
nyugvó hamvaira áldást rebegünk, hálával az isteni gondvi-
selés iránt, a mely őt nekünk adta és eddig, mint egyik leg-
főbb dicsekedésünket megtartot ta: tudományban, vallásos-
ságban, szelídségben, szerénységben és kötelességtejesítésben 
példányképül ragyogott közhasznú életének áldott emlé-
kezetét átadjuk egyházkerületünk történelmének. 

Rév-Komárom. Ozváíd Kálmán, 
dunántuli ev. ref. püspöki titkár. 

I R O D A L O M . 
** T h e o l ó g i a i I s m e r e t e k Tára. Zoványi Jenő 

theologiai m. tanárnak és tiszaföldvári lelkésznek ebből a 
hézagpótló és gondosan szerkesztett theológiai enciklopé-
diájából most jelent a XlII-dik füzet (III. köt. 2 fűz.), 
a mely a Porretanus-Sebestyén címszók közötti anyag fel-
dolgozását közli. Nagyobb cikkelyei: Presbiterianusok, 
Primátus, Próféta, Protestáns egyletek, Püspök. Quakerek, 
Raszkolnikok, Reformáció, Remonstránsok, Rendek (szer-
zetes), Révész Imre, Ritschl Albert, Római kath. egyház, 
Sárospataki főiskola, Schleirmacher stb. Cikkei között a 
bibliai, a dogmatikai és a bölcseleti tárgyak nagyon 
rövidek s így kevésbé értékesek. Annál jobbak és arány-
lag annál terjedelmesebbek azonban az egyháztörténeti 
cikkek, melyek között kivált a magyar egyháztörténetiek 
és a biográfiák nagyon pontosan és szépen vannak ki-

dolgozva. Rizonyságul fölemlítjük Pósaházi János, Pukánszkv 
Béla, Rácz Kálmán, R. Károly, R. Lajos, Radácsi György, 
Ráday Pál, Rákóczy György és Zsigmond, Révész Bálint, 
R Imre, R. Kálmán, Salamon József, Samar ja i M. János, 
Sárnbár Mátyás, Sartorius János, Sásvári Pál, Schneller 
István, Sebestyén István (Kocsi) egyházi férfiak- és Írók-
ról szóló cikkeket, melyekben pontos életrajzi adatok és 
irodalmi műveik kimerítő jegyzéke olvashatók. — A nagy-
értékű és irodalmunkban egyedülálló enciklopédiái mun-
kára ismételten fölhívjuk az egyházi irodalom kedvelőinek 
figyelmét. Az ilyen munkáknak egyetlenegy lelkészi és 
egyházi könyvtárból sem volna szabad hiányzaniok. — 
A szerkesztő-kiadó arra kéri az előfizetőket, hogy az esetleg 
meg nem kapott füzeteket szíveskedjenek rövid idő alatt 
reklamálni, mert nagy idő multán nem egészítheti ki a 
példányokat. A most megjelent füzet ára 1 kor. 20 fillér, 
az egész 3-dik köteté 4 kor. Megrendelések szerzőhöz 
Tiszaföldvárra intézendők. (F.) 

** A M a g y a r K ö n y v t á r márciusi füzeteiben foly-
tatódik Petőfi költeményeinek illusztrált k iadása; ezúttal 
A helység kalapácsa és János vitéz van egy vaskos 
füzetbe foglalva. Egy másik füzet Jókai Mórnak »Ne 
nyúlj hozzám« c. és még más elbeszéléseit tartalmazza. 
A külföldi klasszikusok közül most Aischylos »Agamen-
non«-ját hozza Váradi Antal poétikus fordításában. A 
külföldi modern irodalmat Quida angol regényírónőnek 
»Tonia« c. olasz tárgyú elbeszélése (ford. T. Fenyvessy 
Sarolta asszony) és egy fűzet francia elbeszélés képviseli, 
melyeket Ambrus Zoltán és Hevesi Sándor fordítottak. 
Végül a magyar elbeszélők közül Tábori Róbert »Külö-
nös történetek* c. füzetét hozta a Magyar Könyvtár, 
melynek egy-egy füzete 30 fillérbe kerül. A füzetek ki-
a d ó j a : Wodiaqer F. és Fiai, Budapest, Andrássy-út 21. 

** A hellenizmus és a philonizmus Kozmógo-
niája. Irta Raffay Sándor pozsonyi ev. theológiai tanár . 
Budapest, 1900. Hornyánszky Viktor nyomása, 48 lap 
ára 60 fillér. — Raffay Sándor éles gondolkozású tudós 
és jó iró, kinek a legelvontabb tárgyról irott dolgozatát 
is élvezettel lehet olvasni. Megmutatta ezt a »Logos« c., 
minap megjelent nagy munkájával s bizonyítja ezt mostani 
kis füzete is. Világos és hű képet fest a hellenizmus és 
a philonizmus általános jelentőségéről, s azután találóan 
jellemzi az elgörögösödött zsidóság kozmogóniáját , mely 
az alexandriai Philó müveiben nyert klasszikus kifejezést. 
Philo kozmogóniája tanúja és képe annak a valláskevere-
désnek, a mely Jézus korában az önmagával meghason-
lott egész világon, de különösen az ó-világ szellemi 
erőinek otthonában, Alexandriában végbe ment. A görög 
panteisztikus és a héber monoteisztikus világnézet ölel-
kezését sehol sem láthatjuk oly tisztán, mint nála s a 
rendszerek ellentéteinek kiegyenlítése sohasem talált oly 
buzgó, lelkes munkásra, mint ő volt, a kit már csak 
azért is méltó hála illet, mert kora egész szellemi világára 
csak az ő munkássága révén derül tiszta fény. Raffayban 
Philo és rendszere értelmes magyarázóra, hü tolmácsra 
talált. 



E G Y H Á Z . 

A r. ka th . a u t o n ó m i a ü g y e . A r. kath. autonó-
miai kongresszus ismeretes határozatából kifolyólag Szá-
páry Gyula elnök kérelemmel fordult a kultuszminiszter-
hez és a hercegprímáshoz, hogy jelöljék meg azokat a 
módozatokat, a melyek mellett a kongresszusi bizottság-
gal érintkezni haj landók. A r. kath. püspökök elhatároz-
ták, hogy álláspontjukat kimerítő emlékiratba foglalják 
(debuisset pridem !), a kultuszminiszter pedig késznek nyi-
latkozott a bizottság és a püspöki kar küldöttségeivel a 
bizalmas tanácskozásra és már meg is jelölte a maga 
bizalmi férfiait. A kultuszminisztérium részéről a tanács-
kozásra kiküldettek: Tost Lajos és Madách Emil minisz-
teri tanácsosok, továbbá Várady Árpád dr. apát -kano-
nok, Tóth Lajos dr., Csorba Ferenc dr. és Finálly Ernő 
osztálytanácsosok. Az igazságügyminiszter is fog valakit 
delegálni a tanácskozásra. 

P r o t e s t á n s e s t é k P o z s o n y b a n . A pozsonyi egye-
temes evang. theologiai akadémia tanára, kiváló erők 
közreműködésével, mint már a megelőző években is, úgy 
most is protestáns felolvasó estéket rendez a böjti idő-
szakban. A f. hó 3-án megkezdett esték már a hetedik 
ciklust képezik, a mi szép bizonysága a buzgó tanári 
kar kitartásának. A felolvasások minden vasárnap este 
5-től 6-ig a theol. akadémia dísztermében tartatnak. A 
márc. 3-iki estélyen Hörk József, tartott felolvasást 
Musai Vittnyédi Istvánról és énekeket olvastak fel Tor-
kos Lászlótól. Márc. 10-én »Nőalakok Euripides drámái-
ban* cím alatt Markusovszky Sámuel gimn. tanár 
tartott felolvasást. A még hátralevő négy felolvasó este 
programmja a következő: Márc. 17 -én : Heinéről Hirsch-
mann Nándor gimn. tanár. Márc. 24-én : Keresztelő János. 
Sromp László theol. tanár. Angol költőkből. Fordította 
Hegedűs István. Márc. 31-én : Az apostolok. Raffay Sán-
dor theol. tanár . Versek. Albert József gimn. tanár . — 
Április 7-én : Nemzetünk és az evangélizáció. Szőts Far-
kas budapesti ref. theol. tanár. — A már eddig tartott 
6 ciklus felolvasásai, két füzetbe foglalva, 1 — 1 koroná-
ért kaphatók a pozsonyi Theologus Otthon felügyelőjénél. 
A tartalmas füzeteket, melyeknek felolvasásai igen jól 
felhasználhatók máshol is, annyival is inkább melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe, mivel a belőlük befolyó 
jövedelem a Theologusok Otthona javára fordíttatik. 

Az abauj i ref. e g y h á z m e g y e április hó 3 án 
tartja meg tavaszi közgyűlését Kassán, a megyeház ta-
nácstermében. 

A róm. kath . kongrua . A r. katholikus központi 
kongrua bizottság, a mely öt osztályba osztva a lelkészi 
jövedelmek összeírásának felülvizsgálatát végzi, már kö-
zeledik munkája bevégzéséhez. Eddigelé az I., II. és III. 
osztályok teljesen bevégezték a részökre kiosztott ügy-
darabok tárgyalását ; a IV. és V. osztály pedig szintén 
rövid idő alatt elkészül munkájával . Az összes, szám 
szerint 5275 lelkészi összeírásból az osztályok eddigelé 
letárgyaltak 4369-et, melyek közül fólebbezés alatt volt 513. 

A protestánsok elnyomása Horvátországban 
A .Magyar Szó« folyó hó 12-ki száma a magyaroknak 
Horvátországban gyakorolt elnyomásáról írván, azt a fel-
tűnő hírt közli, hogy a horvát-szlavonorszagi hatóságok 
eltiltották a protestáns magyar gyülekezeteknek a tisztán 
magyar, vagy a horvát mellett magyar feliratú hivatalos 
pecsét használatát és kizárólag csak horvát feliratú pecsét 
alkalmazását rendelték el. A hír szerint Antal Gábor 
dunántúli püspök már megtette a sérelem orvoslása iránt 
a szükséges lépéseket. A dunamelléki püspöki hivatalnál 
tett tudakozódásunkra azt a választ nyertük, hogy itt 
erről a rendelkezésről nem tudnak semmit, s így nem 
tudhatjuk, mi igaz a dologban. De ha valóban igaz, akkor 
egyetemes konventünknek kötelessége lesz az autonom 
jogok eme megsértése ellen felszólalni és a sérelmet or-
vosoltatni. 

A fe l ső - szabo lc s i ref. e g y h á z m e g y e mult évi 
terjedelmes gyűlési jegyzökönyvét vettük s fontosnak és 
tanulságosnak tartjuk abból a következők kiemelését. Az 
egyházmegye népessége volt 1898 ban 80,222; született 
4103 gyermek, — meghalt 2882 egyén, — házasságra 
lépett 668 pár, — konfirmáltatott 1458 gyermek, — 
úrvacsorával élt 81,111 hivő. — Anyaegyház van 90, 
leányegyház 3, fiókegyház 17. Rendes lelkész volt 88, 
segédlelkész 4, tanító és tanítónő 107. óvónő 1, lelkész-
tanító 7. — Építkezésre fordítottak a gyülekezetek 1898-ban 
36.921 frt 13 kr t . ; a kegyes adományok összege volt 
13,414 frt 50 kr. A vegyesházasságoknál 23 esetben 
történt megegyezés a gyermekek vallására nézve; öt eset-
ben a mi javunkra, 18 esetben pedig kárunkra. A szüle-
téseknél egy esetben sem mellőzték a keresztelést, a 
házasságkötéseknél azonban 9 esetben nem kérték ki az 
egyház áldását. Kitértek az egyházmegye területén öten, 
hozzánk pedig 19-en. — Az egyháztársadalmi tevékeny-
ség terén szép munkát fejtenek ki az egyes gyülekezetek. 
A szegényekről gondoskodás történik 26 egyházban; a 
szegény és árva iskolás gyermekekről 24 egyházban ; 
vallás-erkölcsi irányú egyesület van 12 helyen s hitel-
szövetkezet 7 helyen. Vallásos felolvasások tartatnak 15 gyü-
lekezetben, s az egyházi és vallásos lapok elég szép számú 
példányban olvastatnak. így járt a Debr. Prot. Lap 
73 egyházba; a Sárospataki Lapok 4, az Egyli. és Isk. 
Lap 3, a Kis Tükör 3, a Hajnal 15, a Téli Újság 29, a 
Szövétnek 10, az Ébresztő 1, a Keresztyén 1, az Öröm-
hír 1, a Koszorú 30, a Protestáns Irodalmi Társaság 
kiadványai 17, a Protestáns Árvaházi Naptár 16 s 
népies füzetek 2 egyházba. — Van az egyházmegyének 
lelkészegyesülete, mely 1898-ban két gyűlést tartott s 
memorandumot szerkesztett az egyházi adózás tárgyában 
s tanácskozott a belmissziói tevékenység és a községi 
hitelszövetkezetek kérdése felett. Van tanítói egyesülete, 
a mely szintén két gyűlést tartott s igen jóravaló mun-
kát végzett. — Az egyházmegye mult évi közgyűlése 
megalkotta az egyházmegye ügyviteli szabalyzatát is, a 
melynek I l i k §-át, követendő példaképen a többi 
egyházmegyékre nézve, egész terjedelmében ide jegyezzük: 



»A protestáns irodalmi társulat céljainak elősegítése végett 
a kebelbeli egyházak — ha mint alapító tagok a társu-
latba be nem léptek — köteleztetnek vagy mint rendes 
tagok 12, vagy mint pártoló tagok 6 korona évi díj 
fizetésére, valamint a Debreceni Prot. Lap-nak lelké-
szükkel együtt leendő j á ra tá sá ra ; ügy ezen díjak, mint az 
egyházmegyei nőnevelő intézeti adományok az évi költség-
vetésbe fölveendők s annak idején az egyházmegyei 
pénztárba beküldendők A protestáns irodalmi fársulati 
kiadványok, valamint a Debreceni Prot. Lap évenkénti 
példányai összegyüjtendők és megőrzendők, alapjául szol-
gálván minden egyházban a célba vett parókhiális könyv-
táraknak*. — Adjon Isten egyházunknak sok ilyen rende-
zett egyházmegyét és sok oly buzgó esperest, mint 
Görömbei Péter. 

A Baldácsi protestáns alapítvány igazgatósága 
f. hó 13-án tartotta ülését Tisza Kálmán igazgatósági 
elnök vezetése alatt, melyben Stand Lajos alapítványi 
ügyvivőnek az 1899. évről előterjesztett évi jelentését vette 
tárgyalás alá. A jelentésben részletezett számadásokat, a 
küldött számvizsgáló bizottság jelentése alapján helyes-
nek találta, a törzspénztárra nézve a Magyar Földhitel-
intézetnek, a kézi pénztárra nézve pedig az alapitványi 
ügyvivőnek a felmentvényt megadta, illetve a felmentvény 
megadását a közgyűlésnek javasolta. A jelentésben az 
1900. évre készített költségelőirányzati tervezetet szintén 
elfogadta a bizottság, s a közgyűlés hozzájárulása reményé-
ben az 1900. évi bevételeket 187,233 kor. 97 fillérben, 
a rendes és rendkívüli építkezésekre teendő kiadásokat 
77,814 korona 49 fillérben állapította meg ; így bevételi 
többlet 109,419 korona 48 fillér lenne, melyből 88,000 kor. 
a 11 prot. egyházkerületnek, egyenlő 8000 koronát tevő 
részletekben megküldetik. 5700 korona tőkésítve lesz, 
16,219 korona 48 fillért pedig az 1901. évre mint pénz-
tári maradványt visznek át. Ezenkívül a nagykürüi és 
kötellci alapítványi birtokokat illetőleg, a Jász-Nagy-Kun-
Szolnokmegye által Nagy-Kürü és Kőtelek mellett létesí-
tendő kőútnak 7 kilóméterrel leendő meghosszabbíthatása 
céljából 16,000 korona hozzájárulási összeget szavazott 
meg, — azon feltétel alatt, ha a kőút kiépítését még ez 
évben megkezdik s 1903. év végéig befejezik. 

A budapesti belmisszió értekezlet folyó évi 
március hó 19-én, hétfőn este félhét órakor, a református 
főgimnázium dísztermében (Lónyai-utca 4., II. emelet) 
felolvasó ülést tart. Tá rgy : Áz angol t raktátus társaság 
működése hazánkban. Előadja Biberauer Richárd ref. lel-
kész. Indítvány a vasárnapi iskolák fejlesztése iránt. Elő-
terjeszti Perényi József. Minden érdeklődő szívesen láttatik. 

I S KO^L A. 
T a n á r v á l t o z á s o k a debrecen i fő i sko lán . Liszka 

Nándor, a jogakadémián a politika és a közjog tanára 
a napokban beadta állásáról való lemondását az egyház-
kerület elnökségéhez. Ugyancsak megválik a főiskolától 
és a folyó iskolai év végével nyugalomba vonul Tóth 

József, a főgimnázium mathezis tanára. Liszka Nándor 
30 évig, Tóth József pedig kerek 50 évig szolgálta a 
tanári pályát, s mindkettő valóban méltó a megérdemelt 
nyugalomra, a melybe a főiskola elismerése és mindenek-
nek tisztelete kiséri őket. Szivből kívánjuk, hogy a nyu-
galmat minél boldogabban s minél hosszabb ideig élvez-
hessék. 

Kérelem. Azon t. lelkész és tanár társakat, kik a 
középiskolai vallástanítás tantervére vonatkozó vélemé-
nyes javaslatukat még hozzám el nem küldötték, tiszte-
lettel kérem munkálatuknak legkésőbb március hó 20-ig 
leendő beküldésére. Pápa, 1900. március hó, dr. Antal 
Géza theol. tanár, az E. T. B. szakelőadója. 

H. Kiss Kálmán huszonötéves tanári jubi-
l euma. H. Kiss Kálmán, a nagykőrösi ref. tanítóképezde 
igazgatója immár 25 éve áll az intézet élén, s úgy is, 
mint tanár , úgy is mint iró, úgy is, mint ember a leg-
nagyobb tiszteletre tette magát érdemessé közel és távol-
ban egyaránt. Tisztelői, hogy érdemeit méltó elismerésben 
részesítsék és nevét s emlékét maradandóvá tegyék még 
a későbbi nemzedék előtt is, a nagykőrösi tanítóképez-
dénél nevére alapítványt kívánnak tenni, a melynek ka-
matát évenként egy ref. tanítónak az intézetben tanuló, 
jó magaviseletű s a hit- és erkölcstanban, s a történelmi 
t u d o m á n y o k b a n — é v e n k é n t felváltva a két tantárgyban — 
legszebb előmenetelt tanúsító gyermeke, vagy tanító gyer-
mekének nem létében más, ugyanily feltételeknek meg-
felelő növendék élvezze. — Az alapítvány összegyűjtésére 
bizottság alakult, a mely már szét is küldte felhívó szó-
zatát. Az adományok Tóth Lajos bizottsági pénztárnok 
címére, f. é. július hó végére beküldendők Nagykőrösre. 
A szép célt melegen ajánljuk a tanügy-barátok, a jubi-
láns volt tanítványai és tisztelői áldozatkész támoga-
tásába. 

A német nyelv a főváros iskoláiban Györffy 
János fővárosi tanító nagyfontosságú indítványt terjeszteti 
az erzsébetvárosi első számú iskolaszék elé. Azt indítvá-
nyozta, hogy mondja ki az iskolaszék, hogy a) A székes-
főváros összes elemi népiskoláiban a mostanig csak szo-
káson alapuló német írás-olvasás és nyelv tanítását fölösle-
gesnek tartja, b) Megkeresi a székesfőváros tanácsát, hogy 
hatósági intézkedéssel már a jövő tanévtől e tárgy taní-
tása beszüntettessék s az így nyert idő a magyar fogal-
mazás és testi nevelés intenzivebb fejlesztésére fordíttas-
sák. c) Megkeresi az összes székesfővárosi iskolaszékeket, 
hogy e kérelmet a hatósághoz intézendő hasonértelmü fel-
terjesztéseikkel támogatni és érvényre juttatni szíveskedje-
n e k . — Indítványát Győrffy azzal okolja meg, hogy a német 
nyelv taní tására fordított heti három órát a szükségesebb 
tárgyaktól veszik el. A német nyelv tanításának semmi értelme 
nincsen s az ellen már a fővárosi tanítótestület is állást 
foglalt. Az 1868. XXXVIII. törvényben megállapított taní-
tási terv a német nyelv tanítását nem rendeli el, a taní-
tóktól a német nyelv ismeretét nem is követelik, s a taní-
tók nagy százaléka nem is tud németül. Az állam által 
kiadott naplóbizonyitványból is hiányzik a német nyelv, 



és Budapestnek, mint Magyarország fővárosának népiskolái 
a hazafias és nemzeti nevelés tekintetében is mintául kell 
hogy álljanak az egész ország előtt. — Az indítványt az 
iskolaszék jövő hónapi ülésén fogja tárgyalni. 

Uj t a n í t ó k é p z ő k a f ő v á r o s b a n . A pályaválasztás 
gondjával küzdő fővárosi szülők már rég hiányát 
érezték annak, hogy a főváros pesti oldalán nem volt 
sem állami tanítóképző, sem tanítónőképző. Verédy tan-
felügyelő ennek az állapotnak megszüntetése végett meg-
indította a tárgyalásokat. A közoktatási kormány beleegye-
zését adta abba a tervbe,hogy a Frőbel-nőegyesület óvónőkép-
zőjét alakítsák át tanítónőképzővé. Az óvóképző megszün-
tetése, illetőleg tanítónőképzővé való átalakítása nem jár 
nehézséggel, mert az'óvónőképzés terén úgy is nagy a túl-
produkció. A pesti oldalon tervbe vett állami tanítóképző 
fölállításának egyetlen akadálya csak a helykérdés. A 
főváros saját iskoláinak is alig adhat épületet, ennélfogva 
a tanítóképző elhelyezésétől is idegenkedik. A helykérdés 
azonban remélhetőleg megoldatik s valószínűleg már ez 
év szeptemberében megnyílik az uj tanító- és tanítnő-
képzc. 

Az országos tanáregyesület gyűlése. A közép-
iskolai országos tanáregyesület igazgatósága márciusi 
gyűlését Beöthy Zsolt elnöklete alatt tartotta meg. A 
gyűlésnek két tárgya volt: az egyesület ügyrendjének és 
a lilológiai versenyek szabályzatának megbeszélése. Az 
egyesületi ügyrendet a főtitkár terjesztette elő. Stiláris 
módosítások után azt az igazgatóság véglegesen elfogadta 
és a tanárok karácsonyi gyűlésének határozata szerint 
azonnal életbe is léptette. Sokszorosításáról az egyesület 
fog gondoskodni. A filologiai versenyek tervét Négyessy 
László készítette el. A szabályzat a matematikai verse-
nyek mintáját veszi alapul. Altalánosságban elfogadták a 
tervet ; részletes megbeszélésbe azonban csak akkor megy 
az egyesület vezetősége, ha a vidéki körök is beküldik 
észreveteleiket. A legrövidebb idő alatt eljuttatják a sza-
bályzat-tervezetet a vidéki tanári köröknek, melyeknek 
véleményét április 18-dikáig kéri az igazgatóság, mivel az 
április 29-dikén tar tandó húsvéti nagy választmányi ülés 
fogja a szabályzatot végleges alakjában megállapítani. 

A dunántúli ref. egyházkerület igazgató-taná-
c s a Pápán a főiskola dísztermeben e hó 14-én teljes 
ülést tartott. Egyházi részről Czike Lajos főiskolai egy-
házi gondnok elnökölt; dr. Darányi Ignác főiskolai világi 
gondnokot, kit a löldmívelésügyi tárca költségvetésének 
országgyűlési tárgyalása tartott távol, a társelnöklésben 
Molnár Béla egyházkerületi világi főjegyző helyettesítette. 
Napirend előtt Czike Lajos tolmácsolta a veszteséget, 
mely legközelebb a kerületi főiskolát s egyben a hazai 
prot irodalmat Tóth Dániel theol. akadémiai tanár elhuny-
tával érte. Az igazgató-tanács az elhunyt jeles tanár ér-
demeit és emiekét jegyzőkönyvben megörökíteni határozta; 
fájdalmának s részvétének jegyzőkönyvi kifejezéséről az 
elhunyt mélyen sújtott családját is értesiti. Kiss József 
akadémiai igazgatónak. Kiss Ernő főgimnáziumi igazgató-
nak, dr. Horváth József nőinternátusi felügyelőnek, a 

vezetésök alatt álló tanintézetek mult félévi állapotáról 
szólott jelentéseit, megtelelő intézkedések mellett elismerés-
sel tudomásul vette. — A tanári kar abbeli jelentését, 
mely szerint dr. Kapossy Lucián tanárságának 25 éves 
évfordulói ünnepélyét ez év április havában megülni szán-
dékozik, az igazgató-tanács örvendetes tudomásul vette. 
— A tanács meghallgatta a László József hagyatékáról 
szóló végrendelet végrehajtói jelentést, mely szerint az 
internátusnak végrendeletileg hagyományozott tőkék s 
kamatok értéke mintegy 132 ezer koronát képvisel, s 
felkérte a végrendeleti végrehajtót, hogy a hagyaték birói 
átadását az illető helyen szorgalmazza. Tárgyaltatott a 
tanári karnak a magasabb fizetési fokozatú helyek betöl-
tése tárgyában beadott kérvénye. Az igazgató-tanács az 
első fizetési fokozat javadalmasai sorába az eddigi java-
dalmasok után Borsos István és Faragó János tanáro-
kat jelölte ; a második fizetési osztályba való jelöléseket 
ezúttal mellőzte, s határozatilag kimondotta, hogy jövőre 
az egyes fizetési osztályokban beálló helyüresedéseket 
hivatalból nyilvántartandja s az elnökség azt a legköze-
lebb tartandó igazgató-tanácsi tárgysorozatban minden-
kor külön pontban veszi fel. A tankerületi főigazgató és 
a tanárikar között tartott bizalmas értekezletről felvett 
jegyzőkönyv nyomán a tanács elhatározta, hogy a nyil-
vános osztályozás rendszerét kész a főiskolai oktatás 
rendszerében meghonosítani. — Az ülés délutáni határo-
zatairól jövő számunkban adunk tudósítást. 

I sko la a r a n y k ö n y v , líácz Ottó, soproni kir. törvény-
széki biró, a dunántúli evang. egyházkerület főiskolai 
nagybizottságának tagja, édes atyja emlékére 1000 koronás 
alapítványt tett iskolai célokra. 

E G Y E S Ü L E T . 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület f. hó 15-én 

este kegyelettel újította fel az 1848-ki március I5-ke emlé-
kezetét. Kovács László emlékbeszédet mondott, dr. Eördögh 
Árpád pedig alkalmi költeményt szavalt a szépen sikerü't 
emlékünnepélyen. 

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 böjti estélyein 
beszédet t a r tanak: márc. 22-én Gergely Antal »A hitetlen 
szenvedéséről*, márc. 29-én Petri Elek >A Jézus szen-
vedéséről*, április 5-én dr. Szabó Aladár »A hivő szen-
vedéséről.* Az estélyek, mindenkor este 7 órakor a ref. 
főgimnázium nagytermében tartatnak. 

GYÁSZROVAT. 
f Lapunk zártakor a legmélyebb megilletődéssel és 

részvétellel értesülünk ama nagy csapásról, mely szeretett 
és tisztelt püspökünket S z á s z Károlyt , nejének Bibó 
A n t ó n i a asszonynak f. hó 15-én este, életének 63-ik 
évében, szívszélhűdés folytán váratlanul bekövetkezett el-
hunytával érte. A mélyen megrendült hű férj és a sze-



rető család nagy fájdalmában a legőszintébb részvéttel 
osztozunk s kérjük a kegyelemnek és vigasztalásnak Iste-
nét : tegye elviselhetővé a nagy csapást. Az igaznak, a 
hűnek, a jónak emlékezete legyen áldott közöttünk! 

f S ó l y o m Lajos, hódmezővásárhelyi ref. főgimná-
ziumi tanár, élete 29-ik évében, f. hó 6-án elhunyt Hajdú-
Böszörményben. 

f R é v é s z Mihály bihar-nagybajomi ref. lelkész, 
életének 41-ik, lelkipásztorkodásának 8-ik évében, f. hó 
8 án elhunyt. Bús özvegyén és árván maradt két kis 
leányán kivül sokat vesztett benne közegyházunk s pap-
ságunk, a melynek egyik igen törekvő és tehetséges tagja 
vala. Mint egyházi iró és fordító is jó nevet szerzett ma-
gának. Ő fordította le Ghiniquy Károly »A pap, a nő és 
a gyóntatószék« és »Ötven év a római kath. egyházszolgá-
latában «című hires két könyvét is 

Nyugodjanak békével! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Március 15-ike a budapesti ref. főgimná-
z i u m b a n . A budapesti ref. főgimnázium ifjúsága és tanári 
kara igen szép ünnepélylyel ülte meg a március 15-ikét. 
A Hymnus éneklése után a »Talpra magyar«-t szavalta 
el Nemes Elemér; azután dr. Horváth Gyril tanár tartott 
beszédet, a melyben a szabadság megbecsülését és az 
azzal vissza nem élést kötötte az ifjúság lelkére. Egy régi 
szép kuruc dal előadása után Csordás Elemér szavalta el 
Miklós Elemér gyönyörű alkalmi költeményét; ez után 
pedig Szász Károly püspök úr emlékezett meg az első 
március 15-ike korszakalkotó jelentőségéről, s a haza-
szeretetnek tettekben, önfeláldozó szolgálatokban megbizo-
nyítását állította szent kötelességül az ifjúság elé. A szép 
ünnepélyt, melyen nagy közönség vett részt, az énekkar 
»Szózat«-a rekesztette be. 

* Az ultramontán sajtó riadója. Lapunk mai 
vezércikke szól az ul tramontán reakció vakmerőségeiről 
s a protestantizmus meggyanusításáról. Vezércikkünk igaz-
ságát bizonyítja az » A l k o t m á n y cimű ul t ramontán lap 
í. hó 13 ki vezércikke is, a melyben vakmerően megvá-
dolja a magyar protestáns egyházakat, hogy felekezeti 
harcot indítanak és reformátusok és lutheránusok, Tisza 
Kálmán elnöklete alatt összeesküvést szőnek a r. katho-
licizmus ellen. Vádjainak alapja az erdélyi ref. igazgató-
tanácsnak az »erdélyi püspök« cím ellen indított hivatalos 
eljárása és a két prot. egyház férfiainak a mult héten 
tartott közös értekezlete. íme a farkas panaszkodik, hogy 
a bárány zavar ja fel a vizet! Az »erdélyi püspök* heccet 
persze mi kezdtük, s a két prot. egyház bizottságainak 
közös értekezlete, a melynek tárgya épen a felekezetközi 
béke biztosítása vala — összeesküvés az ultramontaniz-
mus ellen! — Igazán, hogy erősebb kifejezést ne hasz-
náljunk, hallatlan vakmerőség kell az ilyen gyanúsítások-

hoz. Ez csak a jezsuita ultramontanizmustól telik ki, a 
melynek elve ma is a finis sanctificat média! 

* A k o n f i r m á c i ó a l k a l m á r a Új-Testamentomok 
kedvezményes áron kaphatók dr. Moody Andrásnál, a 
Skót-Biblia-Társulat magyarországi képviselőjénél. Buda-
pest, V. Rudolf-rakpart 7. sz. 

* L a p u n k 1888. évi f o l y a m á n a k ép és teljes pél-
dányát megvételre keresi a szerkesztőség. A ki haj landó 
azt átengedni, szíveskedjék egy levelező lapon, az ár meg-
jelölésével erről a szerkesztőséget értesíteni. 

A D A K O Z Á S . 

A b u d a p e s t i t h e o l o g i a i k o n v i k t u s r a február 
14-től márc. 13-ig alulírotthoz a következő adományok 
folytak be. 1. Alapítványul. Papp Károly budapesti lel-
kész, a korábban megajánlott 200 kor. alapítványát befi-
zette. — 2. Év járadékul özv. gróf Teleki Sándorné 
Gyömrőn. 200 korona életfogytig való évjáradékot a ján-
lott és azt a folyó 1900-dik évre be is fizette; Fóthi 
egyház Molnár Albert lelkész útján 12 kor. örökös év-
já radékot ; Tésenfai egyház Horváth Gyula lelkész út ján 
2 kor. örökös évjáradékot ; dr. Vargha Gyula min. o. taná-
csos Budapest 10 kor. életfogytig való évjáradékot. — 
3. Adományokat küldöttek: V. Faragó Ambrus N. Kőrös 
8 kor.; Jobbágy Ferenc gyűjtése Budapest 4 kor. 20 fii.; 
Szolnokvármegye pénztára Bagossy Károly alispán út ján 
40 kor . ; Újvidéki egyház és lelkész adománya 10 kor. ; 
özv. Csík Györgyné adománya Budapest 10 kor . ; Ordasi 
egyház és ennek tagjai Kudar Kálmán lelkész gyűjtésé-
ből 31 kor. 80 fill.; Osváth Elemér főgimn. tanár gyűjtése 
Szatmár 20 kor . ; Gyóni egyházban Kalicza Ferenc lel-
kész gyűjtése 7 kor. 10 fill.; Bibérauer Richárd lelkész 
gyűjtése a Bethesdában 20 kor. ; Kemenczky Károly lel-
kész és Kemenczky József jegyző adománya 8 korona ; 
Bajai egyház adománya Széles Áron lelkész út ján 6 kor.; 
Balogh János pénzügyi titkár gyűjtése Budapest 11 kor . ; 
Berghoffer Károly t anár adománya Gyömrő 50 kor. — 
E jelen közlésben van összesen 200 kor. befizetett alapít-
vány, 224 kor. évjáradék és 226 kor. 10 fill. adomány. 
— Fogadják a nemesszivü adakozók az intézet elöljáró-
ságának és jótéteményes i f júságának hálás köszönetét. 
Budapest, 1900. márc. 13-án, Szöts Farkas, theologiai 
igazgató-tanár. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. F. Ki súj szá l lá s . Megkaptuk. Köszönjük; de még 

nem juthat tunk elolvasásához. 
Sz. M. Eperjes . Megkaptuk ; de a hasonló cikkek 

torlódása miatt egy keveset várnunk kell vele. 

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

Szerkesz tőség : 
IX. Jcorület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök . 

K i a d ó - l i i v a t a l : 
Homyánmtky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í jak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
E l ő l i z e t é s i á r a : 

Félévre : 9 kor. ; egész évre : 18 korona. 

Egyes szám ára 40 ftl. 

Helyes protestáns önvédelem. 
Tisza Kálmán, konven t i elnök ós a d u n á n -

túli egyházke rü l e t főgonclnoka, egyházke rü le t é -
nek S z é k e s f e h é r v á r t t a r to t t közgyűlésén fontos 
elnöki megnyi tó beszédet mondot t , a melynek ide 
ik ta t juk a következő t ö r z s é t : * 

»Európasze r t e évek óta mu ta tkoznak némely 
i r ányban r e a k c i o n á r i u s á r a m l a t o k és t agadha -
ta t lanul á t h a t n a k azok hozzánk is, s ha e rő re 
kapnak , m e g z a v a r h a t j á k még a fe lekezetek kö-
zötti á ldot t béké t is, k á r t okozva ezáltal szere-
te t t hazánknak , a fe lekezeteknek, s így a sa já t 
f e l ekeze tünknek is. 

Mindamel le t t azonban, hogy ez i rányza to t 
észlelem, s ha az e rő re kap, veszede lmesnek 
tar tom, a l egnagyobb lelki nyuga lommal utasí-
tom vissza azon túlzott aggodalmakat, melyek több 
oldalról kifejeztetnek, s nem egyszer gyanús í tás -
tól sem idegenek. 

Hát oly k ics inyhi tűek le t tünk volna már , 
hogy ennyi től is fél t jük sze re te t t egyházunka t , 
azon egyházat , mely a l egnehezebb viszonyok 
között tud ta helyzetét megál lapí tani és meg-
ta r t an i ? 

Ha a rég ibb időkre nézünk vissza, sokszor 
vé rpad és g á l y a r a b s á g volt a küzdők sorsa , s 
még a nem oly ré gi időkben is szabadságvesz-
tés fenyeget te azokat , kik egyházunk igazainak 
véde lmére kel tek, de azér t a k k o r megol ta lmaz-
ták a veszélyezte te t t é rdekeke t . 

Akkor e g y h á z u n k a t üldöző e l lenséges kor-
m á n y h a t a l o m m a l kellet t szembeszá l lan i ; ma erről , 
há la I s tennek , n incsen és nem lehet szó, ma 
a m a veszélyek nem fenyegetnek senki t ; — de 
kétségtelenül veszélynek, esetleg romlásnak megy eléje 
egyházunk, ha létérdekeinek ápolásában, hívei buz-
galmának elevenen tartásában megelőznék mások, 

* Sajnáljuk, hogy a beszédet szószerinti szövegében nem 
kaphattuk meg. De azt hiszszük, hogy az alábbi részlet elég híven 
közli a vezéreszméket. Szerk. 

s a mi (hanyagságunka t sa já t egyházuk j avá ra 
haszná lha t j ák . 

Ezt a veszélyt el kell hárítanunk, és e r re 
nem szükséges t á m a d á s t intézni bárk i ellen is; 
e r r e csak az szükséges, hogy a saját szentegyhá-
zunk kebelében tegyünk meg mindent az igaz vallá-
sosság, a hitelvekhez való ragaszkodás ébrentartására, 
s ott, aliol az tahin hiányzik, fölébresztésére. 

S ebben azuttm a saját körében kell működni 
mindenkinek. Ne v i ta tkozzunk a fö lö t t : ki mit 
mulasz to t t eddig, me r t az ilyen vita csak eltá-
volít egymástó l ; hanem egye té r tő leg te l jes í tsük 
m i n d n y á j a n azt, a mi ezen a t é ren kötelességünk.« 

Magában e beszédben is van néhány fontos 
in te lem, a melyeket nem t u d u n k eléggé a ján-
lani olvasóink figyelmébe; de a beszédhez fűzött 
é sz revé te le inkre is legyen szabad fe lh ívnunk az 
é rdek lődők figyelmét. 

A beszéd először is az Európa-sze r te muta t -
kozó r eakc ioná r iu s á r a m l a t o k r a való r ámuta t á s . 
I la ezek e r ő r e kapnak , nagy k á r t okozha tnak 
szere te t t h a z á n k n a k is, d r ága anyaszen tegyházunk-
nak is. Mert ké t ség te lenü l veszélynek, ese t leg 
romlásnak megy eléje egyházunk, ha lé térdekei-
nek ápolásában , hívei buzga lmának e levenen tar-
t ásában megelőznék mások, s a mi hanyagságun-
kat sa já t egyházuk j avá ra k ihaszná lha t ják . — 
Az ősz főgondnoknak e szavai a mily igazak az 
u l t r a m o n t á n reakció f e l t ámadásának fe l ismerésé-
ben, ép anny i r a megszívle lendők a bennök foglalt 
in te lem tek in te tében . A szeg fe jére ü tnek e sza-
vak, a mikor anyaszen tegyházunk l é t é rdekének 
gondos ápolására , hívei h i tbuzga lmának e levenen 
t a r t á s á r a i rányí t ják az egyházi közf igyelmet . 

Mi, e Lap részéről bizonyos jóleső érzéssel 
kons ta t á lha t juk , hogy mind a jelzet t veszély 
fö l i smerésében, mind az e lhá r í t á sá ra a jánlot t hit-
éb resz té s és h i tsz i lárdí tás sü rge tésében , módjai-
nak a ján lásában h a z á n k b a n mind a laptársak, 
mind az őrállók Között az elsők voltunk. Évek 
óta hangoz ta t juk , szinte az una lomig i s m é t e l j ü k , 

23 



hogy a hazai evangé l iumi egyházakban ba j van, 
hogy a baj főforrása az evangéliumtól való kisebb-
nagyobb eltávolodás, s hogy az itt-ott mu ta tkozó 
k i té rések , a g y e r m e k e k e l igérge tése , az egyházi 
t e rhek tő l való idegenkedés , hogy az i f júság és 
a nők egyházi neve lésének e lhanyagol t sága , hogy 
az egyházi sa j tó és i rodalom tengődése , hogy a 
papi és taní tói ka r anyagi e l l á t ásának ki nem 
elégítő volta : mind-mind abból az egy, de minden t 
befoglaló kú t fo r rásbó l ered, hogy meggyengü l t 
b e n n ü n k az evangé l iumi h i tnek egyház fenn ta r tó 
és egyházfej lesztő ereje . Ha t ehá t a Tisza-féle intő 
beszéd egyik vezéreszméjéű l az egyháza t fenye-
gető veszélyt tet te , mi ezt nagyon kor sze rű és 
he lyén levő figyelmeztetésnek t a r t juk , s a mel le t t 
a sa já t á l l á spon tunk mege rős í t é sének is t ek in t jük . 

A beszncl más ik vezéreszméjé t ezek a sza-
vak fejezik ki. »Ezt a veszélyt el kell hár í ta -
nunk , és e r r e nem szükséges t á m a d á s t intézni 
bárk i ellen i s ; e r r e csak az szükséges , hogy a 
sa já t s zen t egyházunk kebe lében t együnk m e g 
m i n d e n t az igaz val lásosság, a h i te lvekhez való 
r a g a s z k o d á s é b r e n t a r t á s á r a , s ott, a hol az talán 
hiányzik, fö lébresz tésére . S ebben azu tán a sa já t 
k ö r é b e n kell működn i m i n d e n k i n e k ! « — V a l ó b a n 
úgy van. Ne az aggresszió, h a n e m a defenzió ; 
ne a t ámadás , h a n e m az önvéde lem legyen a 
fő t ö r e k v é s ü n k . A p r o t e s t a n t i z m u s t e rmésze t éné l 
fogva sem aggressz iv ; h a z á n k b a n pedig egyenesen 
a bölcs defenz ívára van utalva. Igen, igen : a 
sa já t egyházunk körében kell m inden t megten-
n ü n k az igaz val lásosság, a h i te lvekhez való 
r a g a s z k o d á s n a k mind é b r e n t a r t á s á r a , mind a hol 
ez h iányzik , fe lébresz tésére , m é g pedig minden-
kinek a sa já t kö rében kell meg tenn i e a magáé t . 

Nos hát , a mi m e t h o d u s u n k is ez, még 
ped ig r égó ta és á l landóan. Az igaz va l lásosság 
(é r t sd : az evangél iumi) éb ren ta r t á sa , a h i te lvek-
hez (értsd : az evangél iumi) való r a g a s z k o d á s : 
ezt sü rge t jük , ezt a ján l juk , e r r e buzd í tga tunk 
évek óta. Sőt mi ezt az első f ő g o n d n o k u n k által 
j avaso l t módsze r t a m a g a sa já t nevén meg is 
nevez tük ; mer t az igaz (krisztusi , evangél iumi) 
va l lásosság é b r e n t a r t á s a : evangélizáció, s a hit-
e lvekhez való r a g a s z k o d á s : belmisszió ; a ke t tő 
e g y ü t t v é v e : v issza térés a Jézushoz és az ő 
evangé l iumához . Ezér t s ü r g e t j ü k tollal és művel -
jük tet tel a c sa ládnak és az i skoláknak, a szó-
széknek és a sa j tónak, a t u d o m á n y n a k és a tár-
sada lomnak , a magán- és közéle tnek beo l tásá t 
és megnemes í t é sé t Jézus és az ő evangé l iuma 
isteni erőivel . Ezér t buzdí tunk, ké rünk , figyel-
mez te tünk u n o s un ta l an a r ra , hogy a g y e r m e k e k e t 
va sá rnap i (bibliai) iskolába, az i f júságot keresz-
tyén if júsági egyesü le tekbe , a nőke t evangé l iumi 
nő-egyesü le tekbe , a közönséget ker . val lásos 

össze jöve te lekbe , a to l l forga tóka t val lásos i ra tok 
előál l í tására , m i n d n y á j u n k a t ped ig a Jézus is teni 
erőiből való ke resz tyén val lás-erkölcs i é le t re kell 
sorakozta tn i , tömör í ten i és szervezni . Ezér t han-
gozta t tuk csak a m i n a p á b a n is (lásd e L a p 5. sz. 
67. 1.), a mit mos t a főgondnoki intő beszéd 
n y o m a t é k o s a n megisméte l , hogy »ne vi ta tkoz-
zunk a fölött, ki mit mulasz to t t eddig, m e r t az 
ilyen vita csak eltávolít egymás tó l ; h a n e m egyet-
é r tő leg te l jes í t sük mindnyá j an azt, a mi ezen a 
t é r en kö te lességünk.« 

Va lóban ez az egye té r tve végzendő önerő-
sítő m u n k a a l egha tha tó sabb és a legszebb önvé-
delem. A p r o t e s t á n s egyház az evangé l iumi hi tből 
nőt t és abból táplálkozó t á r sada lmi élő szervezet, 
melyet nem ha ta lmi eszközök, nem poli t ikai és 
u ra lkodás i tek in te tek vál tozó é rdeke , h a n e m hí-
veinek és t ag ja inak J ézus szent lelkéből e r edő 
hite, le lk i i smere t i meggyőződése , a s zen teknek 
közössége t a r t össze. A p r o t e s t a n t i z m u s n a k a 
h íve iben meggyökereze t t kr isz tus i evangé l ium az 
oszlopa és az erőssége. A p r o t e s t a n t i z m u s b a n 
minden valódi hivő egy-egy »Kr i sz tusba oltott 
ág«, egy-egy e leven h a j t á s a a kr isz tus i szőlő-
tőnek. Ha há t e rőssé és olyan h a t a l m a s s á aka r -
já tok tenn i a p ro te s t an t i zmus t , hogy b á r h o n n a n 
jövő t á m a d á s o k k a l szemben s ike resen megáll-
hasson : a k k o r ezt a belső, ezt az evangé l iumból 
táplá lkozó in tenzi tásá t ébreszszé tek föl és növel-
jétek m e g az egyház minden egyes tag jában . E 
kr isz tus i e rőbeo l t á s és e rőá tp l án t á l á s nélkül 
n incs ha ta lmas , n incs s ike res ö n v é d e l e m r e képes 
p ro tes t an t i zmus , m e r t e né lkül degene rá lód ik 
szent va l lásunk isteni é le tere je . A hol m e g a 
kr i sz tus i é letfából van beol tva tagjai le lkébe a 
p ro tes t an t i zmus , ott a ke r e sz tyénség p r o t e s t á n s 
a l a k j a : t ény leg v i lágossága a vi lágnak, sava a 
földnek, kelesztő kovásza az é le tnek, úgy a mint 
azt az Ú r Jézus k íván ta az ő követői től . A leg-
hathatósabb protestáns önvédelem a jézusi erők át-
plántálása minden egyes protestáns ember lelkébe; 
mer t a Jézus lelkéből le lkezet t h i ten a pokol 
kapui sem vehe tnek d iada lmat . 

Megnyugvás t kel tő s a jobb jövő biztos 
záloga az a jelenség, hogy l egú jabban nemcsak 
a t emplom és az iskola, nemcsak a h ivata l sze-
r int i p a p s á g és taní tóság, h a n e m a buzgóbb 
világi elem, a biblia által megneveze t t »királyi 
papság és szent nép« is hűséggel kezd m ű k ö d n i 
a h i tébresz tés , a h i t sz i lá rd í tás és az é le tnemesí -
tés ke resz tyén m u n k a m e z e j é n . A »királyi pap-
ság ós szent nép« száma, I s t ennek hála, hazánk-
ban is kezd szaporodni . Azok a h a t a l m a s hitszi-
lá rd í tó beszédek , a melyeke t Hegedűs S á n d o r 
keresk . min i sz te r a M. P. I. T. és a budapes t i 
e g y h á z t a n á c s elnöki székéből m o n d a n i szokott , 



p á r o s u l v a azokkal a fényes á ldozatokkal , melye-
ke t az egyházi ós az egyház i roda lmi cé lokér t 
évrő l -évre hoz; az a pé ldás t evékenység , a melyet 
a Szilassy h á z a s p á r B u d a p e s t e n a g y e r m e k e k , 
az i f júság és a nők t á r sada lmi nemes í t é sé r e 
kifejt, kapcso la tban a jelzet t cé lokra nap-nap 
u t án hozot t b á m u l a t o s anyagi á ldoza tokka l ; az 
a h a t a l m a s ébresz tő és i rányí tó szózat, a melyet 
Ritoók Zs igmond nagyvá rad i kir. táblai elnök a 
Debr. Pr . L a p hasáb ja in a mul t évben egyházunk 
l é t é rdeke inek g o n d o s a b b ápolása, belső in tézmé-
nye inek a vál tozott viszonyok követelései szer int 
való á t a l ak í t á sa é r d e k é b e n ha l l a to t t ; gondno-
ka ink és egyház t anácsosa iknak az egyház belső 
ügyei i rán t mu ta tkozó komoly ós közvet len ér-
dek lődése ; egyes h i tbuzgóbb női h i t f e lünknek 
az a n y a s z e n t e g y h á z a k b a n meg indu l t t á r s ada lmi 
és i rodalmi t evékenység i rán t t anús í to t t pár t fogó 
k ö z r e m ű k ö d é s e : mind-mind a r r a va l lanak , hogy 
az egye t emes p a p s á g elvéből folyó he lyes pro-
t e s t á n s ö n v é d e l e m : az egyház evangé l iumi ere-
j ének t e rvsze rű fokozása h a z á n k b a n is t ény leg 
meg indu l t ; azt b izonyí t ják, hogy az egyházi re-
gene rác ió nagyfon tosságú m u n k á j a ná lunk is 
fo lyamatban van. 

A »királyi papság« ez ébresz tő és é b r e d é s t 
je lző e g y ü t t m ű k ö d é s e a h ivata l szer int i papság-
gal és taní tósággal nemcsak a he lyes pro tes -
t áns önvéde lem szempont j ábó l fontos ós örven-
de tes je lenség, h a n e m egyszersmind buzdí tó 
példa és nyoma tékos erkölcsi t á m o g a t á s a lelkészi 
e l emre nézve is, a melyet bizonyos e lkedvet lene-
dós ós némi csügge tegsóg fogott el, midőn eddig 
az egyházi t evékenységben c s a k n e m egészen 
m a g á r a hagyatot t . I s t ennek hála, a helyzet e 
t ek in te tben is j o b b r a fordul t . Munka tá r sa ink , 
t ámoga tó ink a világi e lemből s z a p o r o d n a k , s 
ad j a Isten, hogy minden v idéken , minden egy-
házi kö rben anny i r a megszapo rod j anak , hogy 
minden hivata lszer in t i pap köré számos »királyi« 
pap és »szent nép« csopor tosul jon. A k k o r aztán 
a s ike res p ro t e s t áns önvéde lemből á l ta lános egy-
házi v i rágzás s ezzel együt t a nemzet é le tében 
is erkölcsi ú j jászü le tés t ámad ; me r t a hol az 
evangé l ium nemesí tő ere je m e g r a g a d j a a szive-
ket, ott nemcsak az anyaszen tegyház , de a földi 
haza is szebb lé t re derü l . Sz. F. 

T Á R C A . 

LXXXIV. zsoltár. 
Ó Seregeknek Istene! 
Mely kedves gyönyörűsége 
A Te szerelmes hajlékidnak ! 
Az én lelkem fohászkodik. 

Tornácodba kívánkozik 
Óh Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem,1 

Hajlékidba én Istenem! 

Itt megpihen a madár is, 
Fészket rak a fecske pár is. 
0 Zebaoth, ó én királyom ! 
Mely szépek a te oltárid! 
Boldog ki nyugtot talál itt, 
Hogy tégedet szívvel szolgáljon. 
Boldog hajlék, boldog élet 
Egy hajlékban lakni véled! 

Boldog a ki ide juthat, 
Kiknek útja a te ú tad! 
Mert jár janak bár kietlenben. 
De lábuknál forrás fakad. 
Esőtől árad a patak ; 
Újult erővel nagy örömben 
Mennek a Sionra kelve, 
Víg zengéssel énekelve. 

Gondviselő édes Atyám 
Kegyelemmel tekints reám ; 
Atyai szódat várom én is. 
Jobb egy napot élni veled 
Mint tőled távol ezeret ; 
A te házadnak küszöbén is 
Jobb, mint a kik vigadoznak 
Házokban a gonoszoknak. 

0 minékünk fényes napunk, 
Diadalmunk és paizsunk; 
Szent kegyelméből szeret minket. 
Azokhoz kegyelmes lészen, 
Kik járnak a jó ösvényen; 
Sok javaival áldja őket. 
Ó seregeknek Istene! 
Lelkünk kőszála mindene ! 

Baksay Sándor. 

A református egyház az Egyesült-
Államokban. 
(Folytatás és vége.) 

A harmadik képviseleti és kormányzói hatóság az 
egyházkerület vagy synod. 

Egyházkerületet négy vagy több egyházmegye alkot-
hat, ha a zsinat új egyházkerületté szervezi azokat. 

Az egyházkerület évenként tartja gyűléseit és pedig 
vagy mint konvenció, vagy mint delegáció. Ha mint kon-
venció, akkor tagjai mindazok a lelkészek, a kik terü-
letén működnek és minden egyházközségnek egy világi 
képviselője. Ha mint delegáció, akkor azok a lelkészek es 
világi képviselők a tagjai, a kiket az e g y h á z m e g y é k i\yénekül 
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kiküldenek. Hogy az egyházkerület e két forma közül 
melyiket választja, ar ra nézve az egyházkerületet alkotó 
egyházmegyek 2/3 részének szavazata szükséges. 

Az évi gyűlés istentisztelettel kezdődik, a mely után, 
a zsinat által megállapított ügyrend szerint megkezdik a 
tárgyalást. 

Az egyházkerületi gyűlés ügyrendje a következő: 
1. Bírósági ügyek. 2. Az egyházmegyéktől felterjesz-

tett kérelmek és ajánlatok. 3. A kerülethez intézett pana-
szok és felebbezések. 4. Az egyházmegyék határozatai , 
azokhan az ügyekben, a melyek hozzájok voltak leküldve 
véleményezés végett. 5. Jelentés a lelkészek felvételéről, 

- felavatásáról, elbocsátásáról, felfüggesztéséről vagy lete-
véséről ; lelkészjelöltek felvétele, megvizsgálása és elbo-
csátása. 6. Az egyházmegyék következő évi gyűléseire 
nézve a helynek és időnek meghatározása; — az egyház-
megyei elnök, jegyző és pénztárnok nevének a bejelentése. 

Az egyházkerületek jogkörébe tar tozik: A lelkész-
jelöltek megvizsgálása és kibocsátása; panaszok, feleb-
bezések meghallgatása és elintézése; új egyházmegyék 
alapítása s azok területének meghatározása; határozat-
hozatal az egyházmegyék, a lelkészek és gyülekezetek, 
valamint a különböző egyházmegyék viszályaiban. Az 
egyházkerület ítélete ellen nincs felebbezés, kivévén a 
tanra, a fegyelemre, a kultuszra és szervezetre vonatkozó 
kérdéseket. 

Minden egyházkerület, akár magában, akár más 
kerületekKel kapcsolatban, felsőbb iskolákat tar that fenn, 
a melyek felett teljes ellenőrzési hatalmat gyakorol. Úgy-
szintén joguk van az egyházkerületeknek ahhoz is, hogy 
akár magukban, akár egymással összeköttetésben, theolo-
giai szemináriumokat tartsanak fenn, a melyek felett egy 
igazgató-tanács által gyakorolják a felügyeletet. A fentartó 
kerület vagy kerületek választják a tanárokat. 

Az egyházkerület is azonos a mi egyházkerületeink-
kel. Elnöke azonban a díszes hivatalt csak egy évig viseli; 
tanácsbirák itt sincsenek; püspök és más arisztokratikus 
színezetű hivatalokról szó sincs. 

Fentartó egyházunk a konvent nevet viselő testületet 
nem ismeri, egyszerűen abból az okból, mert a legfőbb 
képviseleti és egyházi hatóság, a zsinat vagy generál synod 
minden három évben gyűlésezik. 

A zsinat képviseli az egész egyházat.Tagjait az egy-
házmegyék választják és pedig minden 12 lelkészt és 
egyházközséget képvisel egy lelkész és egy világi képviselő. 
Ha egy klasszisban több egyházközség van mint 12 és 
nem több mint 24, akkor két lelkészt és két világi kép-
viselőt küldhet. 

A zsinat, mint említők, három évenként ülésezik. 
Rendkívüli gyűlést az elnök hívhat össze, ha a képviselők 
közül 21 tag k íván ja ; de csak abban az esetben, ha e 
21 tag közöl 7 világi. 

A zsinat a legfőbb hatóság. Ez intézkedik a szer-
vezet, a tan, a kultusz és az egyházfegyelem kérdéseiben. 
Határoz egyházkerületek, egyházmegyék és kerületek vala-
mint a különböző egyházkerületek között felmerült vitás 

ügyekben. Nagy gondot fordít a kül- és belmisszióra, a 
melyeknek vezetésére bizottságokat választ, és ezek a 
zsinatnak felelősek. A vasárnapi iskolák felett külön 
bizottsága által gyakorolja felügyeletét, s megállapítja a 
különféle nyomtatványok formáit. Végzéseiről nyomtatott 
jelentést ad ki. 

A zsinat elnökét és minden hivatalnokát, — kivéve az 
állandó jegyzőt — három évre választja, mindjárt a tagok 
igazolása után. 

Az egyesült-államokbeli ref. egyház szervezetében 
tehát — kivéve a konventet — ugyanazon képviseleti és 
kormányzóhatóságok működnek, mint hazai egyházunk-
ban. Nyugodtak lehetünk tehát hogy az idegenben sem 
kerültünk idegen kézre. Azok, a kik gondot viselnek 
reánk, vérünkből való vér és csontokból való csont. Mi 
áldhatjuk a gondviselő Istent, hogy épen azoknak a szivét 
indítá irántunk szeretetre, a kik velünk együtt éreznek, 
gondolkoznak és hisznek. Mi történt volna az Egyesült-
Államokba kivetődött hitfeleinkkel, ha a hatalmas baptis-
ták terjesztik feléjök kezeiket? Az, hogy az Amerikába 
szakadt magyarság egészen elveszett volna egyházunkra 
nézve. így pedig, ha már a jelek szerint a harmadik nemze-
dék: nem őrzi is meg teljesen magyarságát, meg fogja 
őrizni vallását. 

* * * 

A szervezetet nagyjában megismervén, illő, hogy 
néhány sorban megemlékezzünk fentartó egyházunk taná-
ról és kultuszáról is. 

A tant az egyházi törvények 133. és 134. §-a követ-
kezőleg határozza meg: 

»Az ó- és új-testamentomi szentiratok, a melyek 
kanonikusoknak neveztetnek, eredetieknek, ihleteiteknek 
ismertetnek el, s mint az Istennek igaz és tulajdon kije-
lentései: legfőbb mértékei és szabályozói a keresztyén 
hitnek és tannak.* 

Szimbolikus könyv gyanánt a »Heidelbergi Kate-
kizmus* van elfogadva, mint olyan könyv, a mely tekin-
tély az irás gondolatainak magyarázásában. 

Az istentiszteletek rendjét s áz istentiszteleti cse-
lekmények formájá t a zsinat határozza meg, a melynek 
jogkörébe tartozik az énekek megállapítása is. 

Főbb ünnepek: karácsony, nagypéntek, húsvét, 
áldozócsütörtök, pünköst és szentháromság vasárnapja. A 
vasárnapot az amerikai szokásokhoz képest a legszigo-
rúbban megtartja egyházunk is. Hétköznap, rendesen 
szerdán este, szintén tar tanak istentiszteletet, s több 
helyen gyakorlatban van a házi istentisztelet is. 

Sakramentomot kettőt ismer egyházunk : ú. m. a 
keresztséget és az úri szent vacsorát. 

A keresztséget bármely időben és helyen ki iehet 
szolgáltatni; de a rendes kiszolgáltatás helye a templom. 

Az úri szent vaosorát legalább kétszer egy évben 
minden gyülekezetben ki kell szolgáltatni. 

A konfirmáció, az egyházi hivatalnokok felesketése, 



a házasság megkötése, temetés szintén egyházi szertar-
tással megy végbe. 

A tan és kultusz tekintetében sincs tehát közöttünk 
lényeges különbség. Hitünk alapja, egyházi szokásaink és 
rendtartásaink csaknem azonosak. Ha van is némi eltérés 
az istentiszteletben, az csak használ nekünk, mert így 
lassanként mi is bele tanulunk abba, hogy mint tegyük 
vonzóbbá itt-ott istentiszteletünket. 

Mi amerikai magyar ref. misszionáriusok és egy-
házak szerves összeköttetésben vagyunk fentartó egyhá-
zunkkal. Mindnyájan ahhoz az egyházmegyéhez tartozunk, 
a melynek területén egyházközségünk fekszik, s az egy-
házmegyei gyűléseken a többi tagokkal egyenlő jogokat 
gyakorlunk. 

De mint belmissziói bizottság által segélyezett egy-
házak a belmissziói bizottság felügyelete alá is tartozunk. 
Ezt a felügyeletet a bizottság szuperintendensei, felügyelői 
által gyakorolja, a kikhez minden negyed évben jelentést 
tartozunk beadni, a minek elmulasztása a fizetés meg-
tagadását vonja maga után. 

Más tekintetben függetlenek vagyunk. Hagyományos 
szokásainkat, énekeinket, imáinkat, szertartásainkat bátran 
megtarthatjuk, s ebben bennünket senki sem háborgat. 

Fentar tó egyházunk az általunk elért eredményekkel 
teljesen meg van elégedve. A belmissziói bizottság mindig 
a legnagyobb elismerés hangján szól a munkálkodásról. 

Miután az ottani egyházi törvények csaknem azo-
nosak a mi egyházi törvényeinkkel; a szervezet, a tan, 
a kultusz kevés kivétellel az, a mi a mienk : nincs oka 
senkinek sem a r ra , hogy ne tekintsen legnagyobb biza-
lommal idegenbe szakadt testvéreinek működésére. Sőt 
inkább minden egyes magyar reformátusnak hálás szív-
vel kell leborulnia az Isten előtt, hogy adott a mi hitünk 
cselédeinek az idegenben is támaszt és pártfogót. 

Rridgeport Conn. 
Kalassay Sándor, 
ev. ref. miss. lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Képes biblia. 
A karácsonyi könyvpiacon a sok szép és jó könyv 

között, melyek ilyenkor jelennek meg legnagyobb szám-
mal, hogy a Krisztus születésehez készülődő szív azokból 
táplálékot, hitet, reményt és szeretetet merítsen, különö-
sen egy tűnt föl előttem, melyet azóta sokszor átlapozva, 
mindannyiszor igazi gyönyörűséget éreztem szivemben. A 
könyv tnlajdonképen nem új. egyidős az a reformációval: 
Luther Marionnak német nyelvre fordított Bibliája; de 
külső alakjában egészen új, s a német császárnak jeru-
zsálemi útja hozta létre. 

Mig a császár elődei keresztes hadakat vezettek a 
szentföldre, hogy a Krisztus lépteitől megszenteli földet 
a pogányok hatalma alól fölszabadítva, a keresztyén világ 

tulajdonává tegyék: ő most a békességnek olajágaval indult 
el oda, hogy az ott élő protestánsok számára épült tem-
plom oltárára Krisztusáért hevülő szive érzelmeit tegye 
le áldozatul. És az út befejeztével a németek nem teszik 
össze kezeiket; sőt inkább nagyon is erősen munkalkod-
nak, hogy a Jeruzsálemben megerősödött hitnek és szere-
tetnek melegét, ébresztő és erősítő hatását bevigyék a 
csaladok, és iskolák szivébe is; hogy megismertessék és 
megkedveltessék a bibliát még jobban, mert meggyőződésük, 
hogy csak a Krisztus lelke teheti igazán nagygyá ügy az 
egyes embert, mint az emberek összeségét. Felhasznál-
ták a kedvező alkalmat és a Bibliát olyan kepekkel 
illusztrálva adták ki, a melyeknek mindenike egy-egy 
nevezetes evangéliumi esemény helyét s szinteret tünteti föl. 
Nem szent-képek azok, hanem a szent tények helyeinek, 
szintereinek kepei. Egyszerűen az esemény színhelyét, 
vagy magát az eseményt és a szereplő személyeket állít-
ják előnkbe, s mint ilyenek, mint szemléltető eszközök igen 
alkalmasak arra, hogy a képpel együtt a jelzett esemény 
is jobban emlékünkbe és szivünkbe vésődjék. 

S épen ez a tapasztalatom indít arra, hogy a bibliá-
ról szólva, azt az indítványt tegyem, hogy az ez évben 
elkészülendő revideált új-testamentomot ilyen képekkel 
ellátva is ki kellene adni. Ha az angol és a német protes-
tánsok, a kik pedig bizonyára vannak olyan jó protestánsok, 
mint mi, helyesnek, jónak és szükségesnek tartják azt, 
hogy a bibliába és vallásos könyvekbe szép, eszméltető 
és szemléltető képeket tegyenek, és nem félnek attól, hogy 
hiveik képimádókká lesznek: ugy azt hiszem, mi sem 
félhetünk e szerencsétlenség bekövetkezésétől. Ma külön-
ben is je lszó: a szépművészet pártolása és ápolása; 
de engem nem ez, hanem ama szempont és cél vezet, 
hogy az ilyen illusztrált bibliával a nép vallásos érzüle-
tére, gondolkozására, a szentírás megkedveltetésére igen 
sokat tehetnénk; mert meggyőződésem, hogy a képek 
által is illusztrált és szemléltetett bibliaolvasás nagy ál-
dására válnék a lelkeknek, s a felidézett gondolatok és 
érzelmek nem mosódnának el oly könnyen, mintha a 
szöveget vagy eseményt egyszerűen csak olvassák. A mi 
népünknek fogalma sincs a szentföldről, s annak egyes 
helyeiről és városairól, a hol a Krisztus élt, tanított és 
szenvedett mi értünk, s így ismeretterjesztés szempontjá-
ból is hasznosnak mutatkozik a képes Biblia. Gyerme-
keink vallástanításához pedig egy olyan eszközt nyernénk, 
a mely a munkát könnyebbé és főkép sokkal sikeresebbé 
tenné. 

A képes biblia a gyermek kezében valóságos szem-
léltető eszköz lenne a vallástanításnál. S erre a szemlél-
tetésre igen nagy szükségünk van. Gyermekeink ma már 
mindent szemléltetve tanulnak; ehhez a helyes tanítási 
methódushoz hozzá is vannak szokva, — s mégsem al-
kalmazzuk. Pedig hogy szemléltetés nélkül mily nehéz a 
gyermeklélek saját jává tennünk a bibliai történeteket s a 
bibliaismertetést, mutatja az a jóformán minden oldalról 
felhangzó panasz, hogy egész vallástanításunkat. annak 
módszerét egészen más, új alapra kell fektetnünk. Ha 



nekünk is volna ily képes bibliánk: a képek szemlélése 
és a hozzáfüződő események tanítása közben nemcsak 
azoknak könnyebb felfogását és megtarthatását tennők a 
gyermekre nézve lehetővé, hanem szivéhez is jobban 
hozzá férhetnénk s érzelmeit könnyebben és biztosabban 
terelhetnénk a jó felé. Midőn egy-egy szép bibliai képet 
látunk, melyről egy egész történet szól hozzánk: a képpel 
együtt lelkünkben az ahhoz fűződő események s azoknak 
nagy jelentőségei is felujulnak és újra és újra megihlet-
nek. Miért ne használnánk tehát képes bibliát már csak 
e szempontból is ? 

De, hogy ne gondolja valaki, hogy az említett német 
biblia ú. n. szent képekkel van megrakva, néhányat azok 
közül megemlítek : Jeruzsálem város és a templom több 
oldalról feltüntetve; Bethlehem és temploma szintén több 
képben ; Názáreth ; a Jordán folyó és annak vidéke ; a Holt-
tenger; Kapernaum; a Genezareth tava, s ra j ta a halá-
szok; Jerikó; Bethania; palesztinai régi edények; Jákób 
kú t ja ; a vakon született meggyógyítása : a jó pásztor ; 
az olajfák hegye; a getsemáné; Krisztus fél feszítése; 
Ananiás és Saphi ra : Péter és Pál képei egy bronzérmen; 
Damaszkus és Tarzus; Hóma és Thesszalonika, melyek 
mint tájképek is gyönyörűek. 

Bár úgy ezek, mint az említés nélkül hagyott képek 
mind szépek, mégsem következnék, hogy a magyar bib-
liába is ugyanezeket vinnők be. A képek megválasztását 
elintézhetnék a revideáló bizottság tagjai, a kik megál-
lapíthatnák azt is, hogy mely eseményhez volna legszük-
ségesebb a kép, s hogy milyen legyen annak kivitele. A 
mi a költséget illeti, azt hiszem, bár nem szóltam róla 
senkinek, hogy akár Hornyánszky, akár Kókai, vagy 
más kiadók szívesen bele mennének ilyen képes Biblia 
kiadásába, mert hiszem azt is, hogy népünk szívesen 
venné az ilyen könyvet, s nem sajnálná érte filléreit. 

Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület 
közgyűléséről. 

Dunántúli ev. ref. egyházkerületünk f. március hó 
20. és 21. napjain rendkívüli közgyűlést tartott Székes-
fejérvárott, a régi koronázó városban, Antal Gábor püspök 
és Tisza Kálmán főgondnok elnökletök alatt. 

A majdnem teljes számban megjelent közgyűlési 
tagok már legnagyobb részt az előző napon, 19-én meg-
érkeztek, így a tanácskozást elég korán, reggel 9 órakor 
megkezdhették, a fölött a néhány, halasztást nem tűrő 
ügy fölött, melynek elintézése szükségessé tette a rend-
kívüli közgyűlés tartását. 

Jelen tudósításban az összes elintézett ügyeket nem 
sorolhatjuk föl, csak a fontosabbakat említjük meg. Vi-
szont nem mellőzhetjük el a gyűlés megnyitását. A püspök 
buzgó, szívből fakadt imája után ősz vezérünk, Tisza 
Kálmán állott fel s nagy tetszéssel fogadott beszéddel 
nyitotta meg a tanácskozást. Ez elnöki beszédet Lapunk 

más helyén csaknem egész terjedelmében közölvén, itt 
csak az ott nem közölt következő részletet nyomtat-
juk le. 

»Kétségtelen, hogy igen tisztelt lelkészeinknek és 
társakul, segédekül főleg a népiskolákban a tanító urak-
nak nyilik itt a legnagyobb működési tér; a lelkész által 
adott jó példa és buzdító szó eredményezheti azt, hogy 
a presbitériumok tagjai is buzgón karolva fel szentegy-
házunk javát, kiterjeszszék figyelmüket arra is, minő az 
egyháziasság, a hitélet és a keresztyéni erkölcs az egyes 
családok körében, hogy erősítsék a gyengéket s igazítsák jó 
útra a tévelygőket. Azok pedig, kiket egyházi szerveze-
tünk felsőbb hatósági teendőkkel ruház föl, kisérjék figye-
lemmel az egyes egyházakban tör ténőket ; támogassák 
híven a kötelésségük teljesítésében buzgólkodókat és szorít-
sák kötelességük hű teljesítésére a hanyagokat . 

Ha mindeme tekintetekben egyetértünk mind széles 
e hazában, ha kezet fogva, hiven fogunk munkálkodni : 
meg vagyok győződve arról, hogy semmi veszély sem 
érheti szentegyházunkat*. 

Elégtétellel regisztráljuk, hogy a programm azonos 
azzal, a melyet mi e Lapban szüntelen hirdetünk s meg-
valósítani igyekszünk. 

A közgyűlés pápai főiskolánkba vallástanárrá szó 
többséggel lic. Eácz Kálmán balsai lelkészt választotta 
meg 15 pályázó közül. Ugyanez iskolába a latin-német 
nyelvi, illetőleg latin történelmi tanszékre, több pályázó 
közül dr. L'ikos Béla szepsi-szentgyörgyi gimnáziumi 
tanár t választotta meg. Üdvözöljük a megválasztottakat, 
s szívből kívánjuk, hogy a hozzájuk fűzött reményeinket 
beválthassák. 

Kimondotta a közgyűlés, hogy pápai nö-intemá-
tusunlcat önálló tanintézetté akar ja fejleszteni. De a nő-
nevelő intézetet csak akkor állítja fel, a mikor a nemes 
lelkű hagyományozónak László Józsefnek hagyatéka kiada-
tik. Bárcsak minél elébb megtörténhetnék ez, hogy a nagy-
fontosságú nőnevelés nálunk is minél előbb kellő meg-
oldást nyerhetne! 

Ugyancsak kimondotta a közgyűlés, a főiskolai igaz-
gatótanács jelentésére, hogy az elhunyt Tóth Dániel theol. 
tanár megüresedett (történeti) tanszékére pályázatot hir-
det az őszi közgyűlésig. 

Püspök úr azon indítványát is elfogadta a köz-
gyűlés, hogy az egyházkerület alapító tagul belép a 
Dunántúli Közművelődési Egyesületbe. 

Ezek voltak a közgyűlés főbb mozzanatai . A többi 
kevésbé jelentékeny tárgyat gyors tempóban letárgyalták, 
úgy hogy másnapra, 21-ére csak három bírósági ügy 
maradt . 

A közgyűlés a székesfejérvári megyeház díszes nagy-
termében folyt le, melyet az alispán előzékenyen átenge-
dett kerületünknek e célra 

Mezőföldi. 

Az 1898. évi hitfelekezeti statisztika. 
(Folytatás és vége.) 

V. Áttérések. A felekezetközi viszonyoknak s az 
egyes egyházak belső erejének és életének legbiztosabb muta-
tói az áttérések. Az 1898. év folyamán a törvényesen bevett 
felekezetek közötti áttéréseket azért a következő táblá-
zatban mutatjuk ki, mindnyájunk okulására : 



A hitfelekezet, 

melyről az áttérés 

történt 

A t t é r t A hitfelekezet, 

melyről az áttérés 

történt 

róm. kath. gör. kath. gör. kel. ág. h. ev. ev. ref. unitárius izraelita ö s s z e s e n 
A hitfelekezet, 

melyről az áttérés 

történt 
V a 1 1 á s r a 

A hitfelekezet, 

melyről az áttérés 

történt 
férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő összesen 

Róm. ka th . . . . — 2 5 80 105 137 121 171 229 7 3 20 34 417 497 914 
Gör. kath. \ . . 20 11 — — 420 473 2 3 72 48 2 — 1 — 517 535 1.052 
Gör. keleti . . . 60 73 448 319 — — 7 7 20 29 — — — — 535 458 993 
Ág. h. ev. . . . 192 295 5 8 1 4 — — 26 46 16 24 2 6 242 383 625 
Ev. ref 511 681 22 27 1 8 143 131 — — 54 63 5 8 736 918 1.654 
Unitárius . . 23 51 16 11 — 3 1 — 16 46 — — — — 56 111 167 
Izraelita . . . . 101 107 3 2 3 3 17 10 33 18 — — — — 157 140 297 
Egyéb . . . . 5 1 5 1 6 

Összesen. . 912 1 219 496 402 505 596 30/ 272 338 416 79 90 28 48 2.665 3.043 5.708 

I I . Horvát-Szlavonországokban 
Róm. kath. . . — — — — 26 82 — 4 72 52 — — - — 98 138 236 

Gör. kath. . . . — — — — 43 29 — — 1 — — — — — 44 29 73 

Gör. keleti . . . 14 17 15 11 2 2 31 30 61 

Ág. h. ev. . . . 10 17 — 1 — 1 — — 11 8 — — — — 21 27 48 

Ev. ref 7 8 — 1 — 1 — 1 — — — — — — 7 9 16 

Izraelita . . . . 15 14 — 1 1 1 16 16 32 

Egyéb vallású . . 4 — — — 2 1 6 1 7 

Összesen. . 50 56 15 13 72 114 2 7 84 60 — — 223 250 473 

Az egyes hitfelekezetek nyereségét vagy veszteségét az áttérések folytán 1896-tól 1898-ig mutatja a következő táblázat : 

Nyereség (-|-) vagy veszteség (—) 
H i t f e l e k e z e t M a g y a r o r s z á g 0 n Horvát-Szlavonországokban 

1896-ban 1897-ben 1898-ban 18?8-ban 

Róm. kath + 416 + 1.149 + 1.217 — 130 
Gör. kath + 1.538 - f 692 — 154 — 45 
Gör. keleti — 1.634 — 1.024 + 108 4 - 125 
Ág. h. ev — 453 — 280 — 46 — 39 
Ev. ref. — 28 — 416 — 900 - f 128 
Unitárius + 264 + 74 + 2 — 

Izraelita — 97 — 178 — 221 - 32 
Egyéb vallású — 6 — 17 — 6 — 7 

Felekezetekből kilépettek és a felekezetek kötelékébe visszatéri felekezeten kívüliek száma 1896-tól lb98-ig Magyarországon. 

A felekezet, a melvben a kilé- 1896-ban 1897-ben 1898 ban 1896-tól 1898 ig összesen 

pettek kilépésük előtt tartoztak, férfi nő együtt férfi nő együtt férfi nő együtt férfi nő együtt 
illetve a melybe visszatérlek a) K i l é p t e k 

Róm. kath 414 509 923 454 559 1.013 287 284 571 1.155 1.352 2.507 
Gör. kath 16 11 27 4 2 6 44 34 78 64 47 111 
Gör. keleti 391 326 717 767 561 1.328 551 308 859 1.709 1.195 2.904 
Ag b. ev 317 408 755 317 376 693 75 112 187 739 896 1.635 
Ev. ref 617 923 1.540 813 1.071 1.884 370 447 817 1.800 2.441 4.241 
Unitárius ' . — — — 2 1 3 — — — 2 1 3 
Izraelita 24 4 28 7 1 8 6 2 8 37 7 44 

Összesen . . . 1.809 2.181 3.990 2.364 2.571 4.935 1.333 1.187 2.520 5.506 5.939 11.445 

b) V i s s z a t é r t e k 
Róm. kath 1 2 3 5 9 14 27 34 61 33 45 78 
Gör. keleti — — — 2 4 6 9 4 13 11 8 19 

Ág. h. ev 2 1 3 1 4 5 43 34 77 46 39 85 

4 8 12 21 8 29 10 11 21 35 27 62 

Izraelita 14 — 14 18 4 22 1 — 1 33 4 37 

Összesen . . . 21 11 32 47 29 76 90 83 173 158 123 281 



Házassági per maradt az 1897. évről : 6 6 1 7 ; az 
1898. év folyamán megindíttatott: 3359; az összes tár-
gyalandó házassági perek s z á m a : 9976. Az 1896-ik év-
ben volt: 5718 ; 1897-ik évben: 8270. Az 1898. év 
folyamán elintéztetett összesen: 2612, még pedig 15 sem-
miségi, 44 megtámadási és 1736 bontási házassági per. 

A büntettek és vétségek miatt elitéltek száma hitfe-
lekezetek szerint volt az 1898-ik évben: 

Római katholikus 43.479 % -ban 4 5 5 2 
Görög katholikus 10.939 » 11*45 
Görög keleti 14.931 > 15 63 
Ág. hitv. evang. 8.106 » 8 4 9 
Ev. református 12.222 > 12-78 
Unitárius 725 » 0-76 
Izraelita 5.055 » 5-29 
Egyéb 72 » 0-08 

A büntettek és vétségek miatt elitéltek műveltségi 
és vagyoni fok szerint °/0-ban következőleg oszlanak meg: 
olvasni és írni nem tud: 43'55, csak olvasni tud : 3'85, 
olvasni és írni tud: 50 5 2 ; az előbbieknél magasabb 
műveltségű : 2 0 8 . Vagyon nélkül: 69" 19, kevés vagyon-
nal bíró: 1 8 6 6 , vagyonos: 1215 . Kor- és nem szerint 
% - b a n : 16 éven aluli férf i : 0 6 5 . nő : —•; 1 6 - 2 0 éves 
férfi: 6-49, n ő : 2-70; 2 1 — 3 0 éves férfi : 3 0 5 2 , n ő : 
40-54; 31 —40 éves férfi: 59-74, n ő : 48-65; 40 éven 
felüli férfi: 2*60, nő : 8" 11. 

A vallás és annak szabad gyakorlása ellen való 
kihágás miatt 1898. évben 365 egyén volt elitélve. 

Az eddigieknek rövid áttekintése végett, miután 
nyereségről, mint az itt közlött közhitelű adatok mutatják, 
sajnos, egyáltalában nem szólhatunk, összefoglaljuk az 1898. 
év veszteség-számláját a következőkben: 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége: a gyermekek vallá-
sára vonatkozó megegyezéseknél: 446 ; elkeresztelés foly-
tán, tisztán Magyarországon, valószínűleg a 677 meg nem 
kereszteltnek egy tekintélyes száma. Erre vonatkozó adatok 
hián vehetjük egyelőre az egész 677-et. Horvát-Szlavon-
országokban: 62. —Át té ré s folytán (a nyereség veszteséget 
leszámítva) Magyarországon : 46, Horvát-Szlavonországok-
b a n : 39, együtt: 8 5 . — Felekezetből való kilépés folytán, 
tisztán Magyarországon: 187. (Horvát-Szlavonországokra 
vonatkozólag ez időre még nincsenek adatok.) Összes 
veszteség tehát: 1457. 

Az ev. ref. egyház vesztesége: a gyermekek vallására 
vonatkozó megegyezeseknél: 4 6 8 ; elkeresztelés folytán 
számítva úgy mint fentebb, Magyarországon: 2112, Hor-
vát-Szlavonországokban: 16. — Áttérés folytán (a nyere-
ség-veszteséget leszámítva) Magyarországon: 900, Hor-
vát-Szlavonországokban e címen nyeresége: 128, — így 
áttérések folytán vesztesége: 772. — Felekezetből való 
kilépés folytán, tisztán Magyarországon: 817. Összes vesz-
tesége tehát: 4185. 

Ezekben mutattuk be az 1898. évi hazánkra vonat-
kozó hitfelekezeti statisztikát. Tettük ezt a magyar kir. 
központi statisztikai hivatal közhitelű Évkönyve alapján. 
Ezen adatoknak másképeni csoportosítása, feltüntetése 
felett lehet nézeteltérés, de közhitelükhöz, dacára annak, 
hogy a statisztika is, mint minden emberi mű, sok hiány-
ban szenved, nem fér kétség, mert azokat közhitelüeknek 
tekinti minden arra illetékes tényező. Azért sem időnk, 
sem terünk, de szükség sincs arra, hogy a mult évben az 
Evangélikus Egyház és Iskolában »Statisztíka« c. alatt 
Só úrtól megjelent cikk miatt annak írójával a statisz-
tika felett polémiába bocsátkozzunk. A statisztikának nem 
is az a feladata, hogy a bajt megszüntesse, hanem az, 
hogy velünk a bajt , annak okait, viszonyait, következ-

ményeit megismertesse s így annak ellensúlyozására figyel-
meztessen, buzdítson. Magával a statisztikával bizony egy 
lelket sem fogunk egyházunk számára megmenteni ; de 
viszont, a baj ismerete nélkül nem fogunk annak meg-
szüntetésére sem iparkodni, mert nem tudjuk hol, mit 
kell javítani. A bajnak nem ismerése vagy figyelembe 
nem vétele bizonyára nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
1869-től az ág. h. ev. egyház hazánkban 8D7 %"r(M 
6 8 5 % - r a és az ev. ref. egyház 14 86 %-tól 12.65°/ 0-ra 
apadt le. 

A statisztika segítségével ma ismerjük a b a j t ; de 
helyesen veti fel ezzel szemben a »Protestáns Pap«-ban 
(1899. évi 3-ik számban) Lágler Sándor azt a kérdés t : 
hogy hol van a baj ? — hadd lássuk a dolgot tisztán ! s abban 
a cikkben hozzám a következő szavakat intézi: »Homola 
István kassai paptársunkat , mint a ki ezzel a statiszti-
kával foglalkozik s a kinek bizonyára részletes adatok is 
állanak rendelkezésére, kérjük, legyen szives egy kis rész-
letezést is közrebocsátani, egyházkerületek, vidékek vagy 
egyházmegyek szerint.* Szívesen tenném, ha ily részle-
tesebb adatok rendelkezésemre állanának. — Én a közlött 
adatokat a központi statisztikai hivatal közleményeiből 
veszem; de magam érzem legjobban, hogy azok így ránk 
nézve egyházilag nem teljesen kielégítők, a mennyiben 
nekünk nemcsak azt kellene tudnunk: mennyit veszítünk 
egyik másik czírnen az egész országban, hanem ponto-
san kellene ismernünk a bajt, veszteséget egyházkerüle-
tek, egyházmegyék, községek és gyülekezetek szerint is. 
Mert ha a bajt orvosolni akarjuk, akkor csakugyan ki 
kell kopogtatni, hogy a testnek melyik részén van a be-
tegség fészke. A mit e tekintetben az egyes egyházme-
gyei, kerületi, egyetemes gyűlések jegyzőkönyveiben, jelen-
téseiben találunk, azok elszórt, nem teljes, rendszertelen 
és sok tekintetben nem hiteles ada tok ; azokból tiszta 
képet nem alkothatunk, sőt ezen jelentések nagyobb része, 
evangélikusoknál épúgy, mint reformátusoknál , a közhi-
telű országos statisztikai hivatal által kimutatott, a pro-
testáns egyházakra vonatkozó szomorú adatokkal szem-
ben abban a tévedésben leledzik, hogy a bajt még min-
dig nem látja elég komolynak, a veszteséget elég nagynak 
és e miatt az aggodalomra és nagyobb tevékenységre 
okot adónak. Hogy e tekintetben tisztább, eligazítóbb ké-
pet nyerhessünk, szükséges volna, hogy a központi sta-
tisztikai hivatal adatai mellett, illetőleg annak felhaszná-
lásával. saját egyházi közegeink úi.ján külön, egyházi célra 
szánt statisztikai adatokat gyűjtsünk s azokat rendszere-
sen feldolgozzuk és egyházunkban minden testületnek 
rendelkezésére bocsássuk. E célból szükségünk lenne egy 
külön egyetemes egyházi statisztikai évkönyvre, a minőket 
a külföldi egyházak és hazánkban is egyes tekintélyesebb 
gyülekezetek, a helyi érdeklődés kielégítésére évenként 
kibocsátanak. Ezen egyetemes egyházi statisztikai évkönyv 
feladata lenne épen azokra a kérdésekre adni felvilágo-
sítást, melyekre nézve az országos statisztikától nem nyer-
hetünk és hiába is várunk feleletet, mert az országos 
statisztika egyetemes érdek szempontjából készül. Az or-
szágos statisztikából p. o megtudjuk, hogy az egész 
birodalomban hány megegyezés történt a gyermekek val-
lására vonatkozólag, hány áttérés stb., de nekünk azt is 
kellene tudnunk, hoi, melyik községben, gyülekezetben? 
stb. Hogy ezen adatokat az országos statisztika részle-
tezze, azt tőle hiába vá r juk ; az egyházi élet jelenségei-
nek összegyűjtése és részletezése az egyházak dolga. 

Indítványom nem kivehetetlen, mert eszközeink meg-
vannak hozzá. Mi célja van ugyanis az egyházi anya-
könyvek vezetésének, ha adatait nem ismerjük, fel nem 
használjuk ? Az indítvány életbeléptetése új terhet, u j 



kiadást nem róna az egyházra . Nem volna az egyéb, 
mint a stat isztikai t udományos elvek szerint célszerű fel-
dolgozása és feltüntetése azon holt, hasznavehetet len 
ada toknak , melyek a különféle jegyzökönyvekben, jelen-
tésekben elszórtan, mint töltelék ma, is előfordulnak és 
sok költséggel k inyomat ta tnak . Ennek szükségét hangoz-
ta t t am m á r két évvel ezelőt t ; indí tványomat akkor nem 
vették kellő figyelembe, sőt egy gyűlésen azzal az igazán 
különös indokolással buktat ták meg, hogy néppárti színe-
zete van. Isten bocsássa meg bűnömet , de aggódom, há tha 
valaki még ezen statisztikai közleményemet is néppárt i 
szinezetűeknek tar t ja ! Pedig mi e téren megvontuk már 
a ha tárvonala t . De h á t a baj megismertetésére, annak ellen-
súlyozására , megszüntetésére való törekvés csakugyan baj 
és veszély l enne? Óh n e m ! itt nem lehet többé azzal az 
édes semmittevést védő és épen nem keresztyén elvvel: 
»hadd hulljon a f é r g e s e * — a bajt megszüntetni . Bármelyik 
egyház inkább veszíthet, veszteségeit könnyebben viseli el, 
mint az amúgy is a régi idők üldözései folytán megfogyat-
kozott hazai protestáns egyház, hol a hivek magok tar t ják 
fenn az egyházat , hol a legkisebb veszteség is nagyon 
érzékeny. Tessék végig tekinteni a felvidék kivándor lás 
folytán elnéptelenedett gyülekezetein ! Avagy segit-e a 
bajon a kongrua ? A Sárospataki Lapok lelkes szerkesz-
tőjével tartok e tekintetben, s bizonyára ismerjük a kongrua-
törvénynek az affiliációra, a kiutalás megszüntetésére vonat-
kozó intézkedéseit! Csak változzék a helyzet, még fegyerl ehet 
az ellenünk. Avagy még az sem baj, ha megszűnnek, 
kialusznak azok a hazában szétszórt, de mindenütt áldást, 
üdvöt, nemzeti missziót is teljesítő kisvilágító pontok, apró 
protes táns gyülekezetek ? De hiszen még azok a szétszórt 
apró mécsek pislognak, az őrtálló kis gyülekezetek meg-
fogyva bár, de törve nem, még állanak — és ime az ellen-
ség már a belső falakat is döngeti. Debrecenből. Hódmező-
vásárhe lyrő l , Csabáról és más fényes, büszke Sionainkból 
is hallunk vészkiáltást, jeléül annak, hogy a t á m a d á s 
szervezett , az ellenség erős, ha ta lmas , ki a fél győzelem-
nél meg nem áll! 

Ezzel szemben hallottuk sok kiváló férfiúnak figyel-
meztető, ébresztő szavát . De megindult-e már az egész 
vonalon az a jogos, tisztességes harc, küzdelem ? ! 

Avagy talán nincs vezér, kiben biznunk, kit követ-
nünk lehetne és ke l l ene? ' Oh kicsinyhitűség! Ott van Ő, 
a Jézus Krisztus ! Kövessük őt. Ragadjuk meg a fegyvert, 
melyet ő a d o t t : az Igét, és szent jelkesedéssel kezdjük meg a 
jogos, tisztességes harcot az egész vonalon. Ő vele és 
ezzel a fegyverrel győzni fogunk, mert a protestant izmus-
nak győznie kell! 

Óh va jha az eddigi veszteségeinkről tanúskodó sta-
tisztikai közlemények egyházunk minden egyes tagját 
szent harcba szól í tanák! Oh vajha legközelebb már ör-
vendező szivvel és hálaadó lélekkel jelenthetnénk elvesz-
tett pozícióink visszaszerzését! 

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 . 

.4 békepápa jubilál. Jubi leuma összeesik az ú. n 
szent évvel. Hatvankét év óta szolgálja, mint pap egyháza 
ügyé t ; 54 év ó takormányozza ,min t püspök hívei t ; 47 éve 
viseli a bíbort a pápás egyház legfőbb tanácsában és 22 
év óta ül Szent Péter állítólagos székeben. Ha még 

néhány évig é l : eléri elődjének, IX-ik Piusnak éveit a 
pápai t rónon. A béke a jelszava s ahhoz hü is maradt 
annyiban, hogy sikereit nem a harc, hanem inkább dip-
lomáciai ügyességével és jezsuitáival erte el. Tagadhata t -
lan, hogy nagy sikereket ért el s a r. kath. egyházat 
oly ha ta lmassá tette, a minő régen volt, s ezért egyháza 
a legkiválóbb pápák közé fogja sorozni ; de ha azt vizs-
gáljuk, hogy sikerei az evangelium diadalát s a szabad-
ság, felvilágosodás előhaladását jelentik-e, akkor uralmat 
a legszomorúbbnak és a legveszedelmesebbnek kell tekin-
tenünk. Ő alat ta fejlett ki és terjeszkedik minden téren 
az evangéliumot, a haladást és lelkiismereti szabadságot 
megtagadó és azt elfojtani törekvő, jezsuita u l t ramontán 
reakció, a mely letiporni igyekszik az evangéliumi pro-
testant izmust és diadalra segíteni a lelki sötétséget és a 
pápai világhatalmat. Mi protestánsok benne csak az evan-
géliumi keresztyenség legengesztelhetetlenebb gyűlölőjét 
lá that juk. Ó nevezte »pestises dögvésznek* a biblia-tar-
sulatokat, s nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem en-
ciklikáiban a protestant izmus szidalmazására . Jubi leuma 
az u l t ramontán reakció jubi leuma, a meiy intés reánk 
nézve a vigyázásra és az ellene való lelki küzdelemre. 

> Németország a XlX-ik század folyamán* c. alatt 
ünnepibeszédet tartott Beyschlag & halle-wittenbergi egye-
tem százados emlékünnepélyén, j anuár 12-ikén. Beszédet 
egész terjedelmében közli lapja a »Deutsch. Ev. Blátter* 
februári száma, azzal a cáfolattal együtt, a melyet az 
azt t ámadó »Kölnische Volkszeitung* esetlen ki rohaná-
sára irt a szerkesztő. Ebben Beyschlag védelmezi beszéd-
jének több gondolatait, s igazolja az ul t ramontanizmus 
ellen elfoglalt ál láspontját . Frigyes császárral azt tar t ja , 
hogy »talán csak szabad még kimondani Poroszország-
ban, hogy evangélikus az ember*. A bátor hitvallomás 
hangján kimondja azt is. hogy a XlX-ik század német 
tör ténelmében »a német szellem, német szabadság és 
német nagyság halálos ellenségét, a pápás ul t ramontaniz-
must mi magunk növeltük nagyra s növeljük egészen a 
mai napig*. Ezt »a látszólagos ko'osszális hata lmat* — 
mondotta azelőtt 13 évvel Baumgarten strassburgi t a n á r — 
»csupán a mi gyöngeségeink és balgatagságunk növelte 
nagyra*. Majd így végzi Beyschlag: »időközben eljutottunk 
a század végére s birodalmi gyűlésünk olyanná váll, a mely 
a 30 éves háború szítóit s a keresztyén morál rneg-
mérgezőit hazánkba visszahívja és a melyben a római 
pápa dróton rángatott bábjai fogják eldönteni, hogy Német-
ország tengeri hatalom legyen-e vagy sem*. Ime, így 
csinálnak a V a t i k á n b a n a század alkonyán német politi-
kát. Ez is a vatikáni fogolynak hata lmas politikai befolyása 
mellett tesz bizonyságot. 

Fliedner Tivadar emlékét hozzá méltóképen ünne-
pelték meg Németországban, jan . 21-ikén, születése szá-
zadik évfordulóján. Mint kaiserswerthi ref. lelkész meg-
teremtet te az azóta oly áldásosán működő női diakoniát 
az evangéliumi egyházban ; ezért rendelte el a főegyházi 
tanács ez évszázados fordulónak istentiszteleti megünnep-
lését Benne az Isten kegyelme megdicsőült. Ma a kaisers-
werthi d iakonissza-anyaháznak van 1040 nővére, s a többi 
anyaházakban , az egész földkerekségen, 15 ezer diako-
nissza szolgálja az Úr ügyét. Az ev. prot. szellemnek 
óriási kulturális ténye volt az, a melylyel a női szeretet 
és gyöngédség segedelmét az ev. egyház szolgálatára 
megnyerte. Fliedner lelke uniói lélek volt minden ízeben. 
Fáradozott egy »prot. szövetség* létesítésén is, a mely 
aztán évek múlva az »Evang. Bund* alakjában támadt 
föl egész teljességében. Fl iedner érdeme az, hogy a dia-
konissza intézményt az előkelő és műveli körökkel is 
megkedveltette. Emlékét nekünk is jogunk és kötelességünk 
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megünnepelni. Sopron, Pozsony, Lőcse és Eperjes már is 
érzik a diakonissza-ügy áldásos voltát. Az önálló és gon-
dolkozó egyháztagok nevelésében nagy a diakonissza-ügy 
érdeme. A távol keleten is vannak házai. Jeruzsálemen 
kivül Konstantinápolyban, Szmyrnában, Alexandriában 
és Beirutban is vannak kórházai és iskolái, a melyekben 
jelenleg 96 kaiserswerthi nővér működik. Luthardt lapja 
igen szép cikksorozatot szentel Fliedner emiekének, s mi 
is csak aldással emlékezhetünk meg nemes életéről. 

A német prot. egyház belmissziói központi választ-
mánya a század alkonyán »a német ev. néphez* egy fel-
hívást lett közzé, a melyben azok az áldások, veszélyek 
és feladatok vannak feltüntetve, a melyeket a letűnő 
század reánk hagy. »Térjetek meg és higyjetek az evan-
géliumban !« — ez a záró szava a lelkes felhívásnak, 
mely nagyobb tömörülésre hívja fel a német protestán-
sokat. Különben is a német protestánsok szorosabb kap-
csolatát s a tartományegyházak erősebb tömörülését az 
elmúlt évben a hallei ev. értekezlet, az Evang Bund s a 
porosz tartományi zsina'ok is sürgették, jeléül annak, 
hogy Bóma hatalmának vakmerően erőltetett terjedésére 
tekintettel a protestánsok szövetkezésére égető szükség is 
van. Az egyesítési mozgalomnak egyik leglelkesebb vezére 
és szószólója Beyschlag halle-vittenbergi egyetemi theol. 
tanár. Csakis a hannoverai lelkészi értekezlet szólott a 
a mozgalom ellen és ítélte el »az unió borús szellemét«. 
A hannoveraiak lutherizmusa — mondja helyesen Bey-
schlag — ellenkezik a józan ész és a ker. felebaráti sze-
retet követelményeivel. Valóban az ilyen tömörülés által 
épen nincs veszélyeztetve az ev. vagy ref. egyháziasság 
ügye Elvégre is »in necessariis* legyen »unitas«, a töb-
biekben pedig »charitas*. A história a tanúnk, hogy a 
protestantizmus az együttes munkálkodás idején volt 
mindig a legerősebb, s meggyöngült abban a mértékben, 
a milyenben a felekezeti tanellentélek léptek előtérbe. 
Nálunk nemzeti és prot. érdek a tömörülés, a melyről 
önmagunk sérelme nélkül, mint eszményképről soha le 
nem mondhatunk. 

Weingart osnabrücki lelkész ismeretes esete még 
mindig lázas izgatottságban tartja a prot. kedelyeket 
Németországban. A lelkészi állásába való visszahelyezése 
iránt hívei által benyújtott kegyelemkérvényt a német 
császár elutasította. — Erre vonatkozólag Beyschlag, a 
»Deutsch-Ev. Blatter* febr. füzetében azt mondja, hogy 
eddigelé feladata és dicsősége vala a porosz koronának, 
hogy megvédelmezze a lelkiismereti szabadságot és elis-
mertesse a szellemi áramlatoknak jogosultságát az egyház-
ban. Ujabbi döntésével azonban a legszélsőbb betüortho-
doxia egyeduralmát erősítette meg az egyházban és oly 
párturalom szolgálatába lépett, a mely a lelkiismereti 
szabadságot elnyomni törekszik. Mit tegyenek azok a gyü-
lekezetek, a melyeknek, mint az osnabrückinek, vallásos 
egyházi szükségletét ez a hannoverai betüorthodoxia ki 
nem elégíti? A prot. népegyház aláásását eredményezheti 
az a királyi egyházkormányzati döntés, mely egy leélt 
theol. ordoxia érdekében nem akar ja elismerni a szaba-
dabb theol. gondolkodásnak relatív jogosultságát, sőt 
szükségességét az egyházban. —Weinga r t esetébe két német 
prot. tudós is beleszólt, mert elvi jelentőségű kérdésekkel 
áll szerves ös< zefüggésben. így Kügelgen : »Aufgaben und 
Grenzen der lutherischen Dogmatik« és Suhe drezdai 
lelkész: »Die Amtsentsetzung des Pastor Weingart in 
Osnabrück« c. iratával. S esetének máris folytatása van. 
így a »Christliche Welt« 9-ik számában azt olvasom, 
hogy Hillmann hamburgi ref. lelkészt, szociális iztí pré-
dikációja miatt, a gyülekezet elöljárósága szolgalatából 
elbocsátotta. 

A római német ev. gyülekezetalapítás és templom-
építés ügyét behatóan tárgyalja Beyschlag a maga fo-
lyóiratában. Egyelőre a berlini főegyházi tanács beavat-
kozása s a római »szabad ev. gyülekezet* békés maga-
tartása következteben elhárult ugyan a sizma, de azért 
sok keserűséget hagyott maga után, — az evangélium ügyé-
nek nagy karára s a pápások még nagyobb örömére. A 
független német ev. egyházközség Rómában a következő 
statutumot alkot ta: A gyülekezet a szent íráson, mint 
Isten igéjén s az ev. egyház hitvallásain alapul., — Úgy hír-
lik, hogy a berlini főegyházi tanács Brüssaut az önálló 
római evang. gyülekezet lelkészét, munkássága köréből 
elszólította volna. Sajnálatos volna, ha így lenne valóban! 
A tanácsnak inkább az ellentétek kiegyenlítésére s a 
követségi s a független német ev. egyház egyesítésére 
kellene megtennie a közvetítő lépéseket. Az is hirlik, 
hogy a főegyházi tanács »szektának* deklarálta volna a 
római független német ev. egyházközséget. Ez azonban 
csaknem hihetetlen, mert ezzel, szükségtelenül, a bizan-
tinizmus álláspontjára lépett volna. Azt is olvasom, hogy 
a római német protestánsok szakadása miatt egyes prot. 
lapok az »Evang. BundoU teszik felelőssé, mint a mely 
jelentősebb segélyt juttatott az egyházközségnek a tem-
plomépítésre. Valóban kíváncsian várjuk a további fejle-
ményeket ! 

A »Los von Rom« mozgalma még folyton tart 
Ausztriában. Igy Luthardt lapja további 2794 áttérést kon-
statál a kerületi hivatalos kimutatások alapján Csehor-
szágban. Ped ;g a német pápás sajtó s a rendőri közegek 
Ausztriában ugyancsak denunciálják a prot. reformmoz-
galmat, s nem csekely azoknak a német ev. lelkészeknek 
a száma, a kiket prédikálásuk miatt kiutasítanak Ausztria 
területéről. Hisz' a pápások kiadták a jelszót, hogy a »Los 
von Rom* annyi, mint »Los von Gott«, »Los von Kaiser« 
és »Los von Österreich*, s a hatalommal szövetkezve, 
újból megindították az inkvizíciót az egesz vonalon. Rend-
őrökkel is ellenőrzik az ev. istentiszteleteket, s büntetle-
nül terjesztik a Luthert és a reformáció müvét szidalmazó 
pápás iratokat. De azért új életre kelnek az elszáradt 
csontok. A reformmozgalom műve még koránt sincs »be-
fejezve«. A mult évben 5000 volt Csehországban az 
áttértek száma. Az áttérlek az ev., a ref. s az ó-kath. 
egyház között oszlanak fel. A templomépítés s az önálló 
gyülekezetalapítás ügye is örvendetesen halad. Ujabban 
Rosegger Péter, a kedvelt német költő tért át az evang. 
egyházba, s felhívására 60 ezer márka gyűlt össze 
egy ev. templom építésére. Különösen a német protes-
tánsok gyűjtenek sokat az osztrák hivek fölsegélyezésére, 
s a minap is az »F>. Bund* köréből 10 ezer márka gyűlt 
be. Komotau, Hohenelbe és Mürzzuschlag vidékén leg-
gyakoribbak az áttérések, a mi mutatja, hogy a »Los 
von Bom* mozgalma, előbbi nemzeti jellegével szemben, 
immár a vallásos egyházi reform út jára került. 

Poroszországban a lelkészi fizetések korszerű rende-
zésére 6.508,000 márkát fordított a kormány, úgy hogy 
kilátás van arra, hogy az 1800 márka törzsfizetésből 
álló minimum rövid időn 2100 márkára fog fölemeltetni. 
Örvendetes dolog, a melynek főleg a fiatalabb lelkészi 
generáció fog örülhetni. — Mennyire elmaradt ettől a 
mi magyar lelkészeink szegényes kongruá ja ! — Az is 
örvendetes dolog, hogy a württembergi, ú. n. kameruni 
missziói egyesület, a melynek Stuttgartban van a központi 
székhelye, az elmúlt évben 35.948 márkát gyűjtött kül-
missziói célokra. 1896 b a n : 15,158, 1897-ben: 17.144 s 
1898-ban : 38,275 márka volt a bevétel. A mult évi ki-
adás volt Kamerunban 204 ezer márka. Az előző évek-
ben, 1896-ban; 153,251; 1897-ben : 165,064 s 1898-ban 



195,930 márka. Valóban facta loquunlur! A kit a kame-
runi misszió munkássága közelebbről érdekel, az olvassa 
meg Warneck hallei t a n á r : »A prot. kiilmisszió törté-
nete* cimü müvét. — S végül a hasonlóan Stuttgartban 
székelő württembcrgi orvosi missziói igyesület köréből 
közöljük a következő örvendetes adatokat. Az elmúlt 
évben tagsági dijakban bevett 4053, rendkívüli adomá-
nyok cimén 28,896 márkát. A kameruni missziói kór-
házra fordított 40 ezer márká|t; a bázeli missziói kerü-
leten orvosi célokra fordított 10 ezer márkát'; Kinában 
épített egy kórházat 4000 márkán, s más külmissziói 
célokra ezenfelül még 15,000, 8000 és 20 ezer márkát. 
Valóban nagy és magasztos a szeretet munkája az evan-
gélium szolgálatában! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** L i t u r g i á i a p r ó s á g o k cím alatt Gál Péter 
sárközujlaki lelkész egy 196 lapra terjedő, sűríí nyo-
mású kötetben liturgiái beszédeket és imákat bocsá-
tott közre. Szerény igenyü, de nem értéktelen dolgo-
zatok, melyekben tiszta bibliai hit és vallásos melegség 
szólal meg. Tartalmuk szerint keresztelési, konfirmációi, 
úrvacsorai, eslcetési és temetési beszédek és imák vannak 
a gyűjteményben, melynek a bibliai »tiszta ég és tiszta 
lég* s az evangéliumi kenetesség a fényoldala. A biblia 
és az evangéliumi keresztyén müvek (pl. a Szász fordí-
totta »Csendes Órák*) nemesítő hatása előnyösen meg-
látszik szerző egészséges és erőteljes hitvilágán. Evangéliumi 
vallásoserő tekintetében e mű határozott haladást jelez több 
divatos ágendás könyvünk fölött. De a hiterő haladásá-
val teljességgel nem áll arányban a szerkezet és a nyel-
vezet fogyatékossága. A liturgiális beszédek legtöbbje igen 
hosszú, különösen az úrvacsorai beszédek túlságosan 
terjedelmesek; már pedig általános tapasztalat , hogy a 
hosszúra nyújtott ágenda nem építi, de lankasztja és 
csökkenti az áhitalosságot. A nyelvezetet helyenként szónoki 
erő és költői szinesség s mindenütt bibliai kenet jellemzi; 
de e mellett szinte bántólag sok benne a döcögősség, a 
darabosság, a fonák szórend, a nyakatekert mondat és 
az Ízléstelen cikornya. És sajátságos, hogy ezek a szerke-
zeti gyarlóságok sokkal számosabbak a liturgiái beszédek-
ben, mint a liturgiái imákban, a melyek között némelyik 
épen a stílus ódonszerü zamatosságával és erejével tűnik 
ki. Ám azért a Gál-féle liturgiái apróságok, egy kis rövidí-
téssel és irályi simítással sikeresen használhatók, mert 
határozott bibliai és református jellegökben sok az építő 
erő és tisztán érvényesül az Isten-igéje, a mi pedig mindig 
a legfőbb és az »egy szükséges dolog* az evangéliumi 
keresztyén igehirdetésben. — A munka, melynek ára 
3 korona, kapható szerzőnél Sárközön, u. p. Sárköz-Újlak 
(Szatmar m.) (F.) 

E G Y H Á Z . 
A budapesti belmissziói értekezlet f. hó 19-én 

Szil <i*sy Aladár közigazgatási bíró és dr. Moodu András 
skót ref. lelkész elnöklete alatt tartott ülésén, a szokásos 
közének és Gergely Antal előfohásza után, Snlassy Ala-
dár elnök meleg szavakkal emlékezett meg arról a súlyos 
csapásról, mely az értekezlet egyik választmányi tagját, 
Szász Károly püspököt j ó s á g o s nejének hirtelen való el-
vesztésével é r te ; az értekezlet pedig megbízta az elnök-
séget, hogy a mély gyászba borult püspöknél az értekez-
let részvétét tolmácsolni szíveskedjék. — Az ülés főtárgyát 
Biberauer Richárd lelkésznek, az angol traktátus társaság 
magyarországi képviselőjének felolvasása képezte, e tár-
saságnak hazánkban kifejtett működéséről. Felolvasását, 
mely az értekezlet figyelmét mindvégig lekötötte, nagy 
tetszéssel fogadták az értekezlet tagjai. (Legközelebb egész 
terjedelmében közöljük. Szerk.) Itt csak azt a nagyjelen-
tőségű igéretét emeljük ki a felolvasónak, hogy a társa-
ság jövőre kiváló gondot fog fordítani arra, hogy kiad-
ványai jó magyaros nyelven erősítsék és terjeszszék az 
evangéliumi keresztyénséget. — A felolvasás fölött kifej-
tett eszmecserében Paulik János vallástanár két dolgot 
hangsúlyozott: hogy az angol traktátus társaság az eddi-
ginél inkább alkalmazkodjék a magyar viszonyokhoz, 
és hogy igyekezzék együttműködni a magyar prot. iro-
dalmi egyesületekkel (a M. Pr. Írod. Társasággal és a 
Luther-társasággal). Májba Vilmos vallástanár szégyenle-
tes dolognak tartja, hogy mi magyar protestánsok mind-
eddig ennyire elhanyagoltuk a vallásos iratok előállítását 
és terjesztését, s különösen azt emeli ki, hogy ha hit-
buzgó evang. keresztyéneket akarunk, akkor fő-fő gond-
jának tartsa minden író ember, hogy jóravaló iratokat 
készítsen, és minden lelkész meg tanító, hogy teljes erő-
vel fölkarolja a terjesztés ügyét. Dr. Moody András, mint 
a skót biblia-terjesztő társulat megbízottja kijelenti, hogy 
miként az angol íraktatus társaság, úgy Ő is, mind a M. P. I. 
Társaság, mind pedig a Luther-társaság ev. keresztyén 
iratait készséggel bizományba veszi és terjeszti a skót 
biblia-árusokkal. — S;öts Farkas arra a tényre mutat 
rá, hogy a traktátus terjesztés hazánkban az utolsó 8 — 1 0 
év alatt mily örvendetes lendületet vett, a m i t első sorban a 
hitbuzgó ielkeszek és tanítók tevékenységének lehet köszönni. 
Ezt az áldásos munkát folytatni kell, mert a népnek sajtó 
útján való keresztyén irányítása biztos védelem és fel-
fegyverzés mind a hiltagadó és erkölcsmételyező ponyva-
irodalom, mind a kettőzött erővel űzött pápás propaganda 
ellen. Indítványozza, hogy kérje föl a traktátus társaság 
hazai képviseletét az értekezlet, hogy jövőre lépjen szer-
ves kapcsolatba a magyar prot. lelkészi és egyházi kö-
rökkel. — Dr. Szabó Aladár, a Paulik János állal hang-
súlyozott konfesszionális és polemikus tekintetekre reflek-
tálva, figyelembe ajánlja, hogy mind a kálvinisták, mind 
a lutheránusok első sorban hivő keresztyének : Krisztus 
buzgó követői igyekezzünk lenni s a vallásos iratkák elo-
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állításánál is ezt a vezérelvet tartsuk szem előtt. Az érte-
kezlet a felolvasónak köszönetet szavazott és a t raktátus 
ügyet melegen ajánl ja a nép és az ifjúság barátainak 
munkás szeretetébe. — Az indítványok során az értekez-
let Percnyi József tanítónak Viktor János tanító által 
tömör beszédben, alapos indokolással támogatott és Me-
gyeresi Béla theologus által módosított indítványa értel-
mében elhatározta, hogy megkeresést intéz a dunamelléki 
egyházkerület lelkészi értekezletéhez a vasárnapi iskola-
ügynek a lelkészek és tanítók körében való megkedvelte-
tése és felkarolása érdekében. Végül Gergely Antal indít-
ványára az értekezlet néhány tagja ajánlkozott arra, 
hogy a székes fővárosi iparos-tanulók vasárnapi vallás-
erkölcsi oktatásában részt vesz. A lendületes értekezletet 
közének és Forgács Gyula záróimája rekesztette be. (F.) 

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 elnöksége a tava-
szi egyházkerületi közgyűlés idejét május 16-kára tűzte 
ki. A közgyűlés előreláthatólag 4 — 5 napig fog tartani. 
Fontos tárgyai lesznek a közgyűlésnek a május hó 2-án 
ülésező egyházkerületi tanügyi bizottság és a 3 -án ülésező 
debreceni főiskolai igazgató-tanács jelentései. 

Mozgalom a kongrua segélyek kiutalványo-
z á s a iránt . Mint a »Magyar Szó« írja, az erdélyi ref. 
egyházkerület egyházmegyéiben mozgalom indult meg, 
hogy a konvent sürgesse meg a kongrua kiutalását. A 
nevezett lap szerint mindenfelé folynak a gyűlésezések, 
hogy testületileg indíthassák meg az akciót és sikert is 
érhessenek el. 

E g y h á z m e g y e i g o n d n o k je lölés . A szatmári ref. 
egyházmegye, lemondott gondnoka, Isaák Dezső helyét, a 
mint halljuk, Farlcas Antal szatmári ügyvéddel kivánja 
betölteni. 

A beregi ref. egyházmegye »tóháti lelkészi 
köre« f. hó 12-én tartotta meg értekezletét Beregszászon, 
Csoó Zsigmond t -szálkái lelkész elnöklete alatt. Az érte-
kezlet, a melyen, sajnos, a kör tagjainak alig fele jelent 
meg, bizottságot küldött ki a végre, hogy az 1899. évi 
76. sz. konventi határozat értelmében véleményt nyilvá-
nítson az egyházi adókivetésre és behajtásra vonatkozó 
lag. Felolvasást »A mi ünneplésünk* cím alatt Bary 
Sándor bátyúi lelkész tartott. A felolvasás megbirálásával 
a kör megbízta egyik tagját, s ugyancsak felkérte az egy-
házmegyei másik három kört is, hogy arra vonatkozó 
véleményét terjeszsze föl az egyházmegyei lelkészi érte-
kezletre. A felolvasás legközelebb közöltetni fog a Deb-
receni Prot. Lapban. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A tunyogi (Tiszántúl) refor-
mátus egyház Lövei Miklós csengeri segédlelkészt, — a 
rudobányai (Tiszáninnen) ref. egyház Csiky József zilizi 
helyettes lelkészt, — a magyarirsépi ref. egyház (Tiszán 
innen) Tomory Pál pelsőci, — a mándoki ref. egyház 
Bélteky Lajos debreceni segédlelkészt választotta meg 
lelkipásztorává. — A mikor szívesen üdvözöljük a meg-
választottakat, jóleső öröm tölti el lelkünket a választások 
kúlső szép formája felett is. Az első választás egyhan-
gúlag,, a másik kettő meghívás űt ján történt. Bárcsak e 

szép választások biztos mutatói volnának a lelkészválasz-
tások körül szükséges helyes felfogásnak s a régi kortes-
kedés és torzsalkodás megszűnésének! 

E g y h á z m e g y e i g y ű l é s e k . A felső-zempléni ref. 
egyházmegye f. hó 29-én Sátoralja-Ujhelyben, — az nngi 
ref. egyházmegye ápril 18-án Ungváron, — a gömöri 
ref egyházmegye április 18-án Rozsnyón, — a felső-
borsodi ref. egyházmegye április 22-én Ózdon tart ja meg 
tavaszi közgyűlését. 

L e l k é s z i é r t e k e z l e t e k . A felső--empléni egyház-
megye lelkészi értekezlete f. hó 28-án Sátoralja-Ujhelyen, — 
a /első-borsodi ref. egyházmegye lelkészi értekezlete ápril 
hó 3-án Sajó-Szentpéteren tart ja meg ülését. Az utóbbi 
értekezletnek igen fontos tárgya lesz az egyházfegyelmi 
szabály-javaslat , a melynek elkészítésével maga a tiszán-
inneni egyházkerület közgyűlése bízta meg a felső-borsodi 
egyházmegyét. 

K i u t a l v á n y o z o t t k o n g r u a - s e g é l y e k . A tiszán-
inneni ref. egyházkerületben újabban a következő kongrua-
segélyek utalványoztattak : Golop 476 kor. 94 fi!., Legyes-
Bénye 375 kor. 22 fii., Mád 99 kor. 26 fii., Ond 72 kor. 19 fii., 
Gortva-Kisfalud 365 kor. 27 fii.. Gercsely 313 kor. 78 fii. 
— Ez a legutóbbi mint pótlás utalványoztatott az először 
hibásan kiutalt 198 kor. 1 fillérhez 511 kor. 79 fillérig. 

E s p e r e s s é g i f e l ü g y e l ő v á l a s z t á s . A tátraalji ev. 
egyházmegye gyülekezetei, a néhai Szontágh Miklós halá-
lával megüresedett esperességi felügyelői széket egyhangú-
lag Kulmann János országgyűlési képviselővel töltöt-
ték be. 

S z ü k s é g e s e a b e l m i s s z i ó ? E kérdésre vonatkozólag 
igen figyelemreméltó nyílt levelet és szerkesztői nyilat-
kozatot olvasunk a Sárospataki Lapok legutóbbi (12-ik) 
számában. A nevezett lap f. é. 6-ik számában »Jó taná-
csok* c. alatt Latorcaparti az egyház mai nehéz viszo-
nyairól szólván, a mig védelmébe vet 'e a papságot a 
gyanúsításokkal szemben, másfelől épen nem valami nagy 
reménységeket kötött a belmisszióhoz, mely, szerinte, 
elvben igen szép ugyan, de a gyakorlatban nem épen 
válik be a pénzzel dolgozó és a tudatlanságra appelláló 
pápás lélekbalászat ellen. A cikkben, melyre a szerkesztő 
megtette ugyan azt a helyes megjegyzést, hogy az ébren-
tartás és a munkára serkentés még nem gyanúsítás és 
hogy a jó tanácsokat bi/onv be kell venni, — Bartha 
Mihály sajó-vámosi lelkész a belmisszió dezavuáltatását 
látta s nyilt levelet intézett a lap szerkesztőségéhez, a 
melyben, azonkívül, hogy a belmisszió áldásos hatásaira 
igen szépen reámutat , nyilatkozatra hívta fel a szerkesz-
tőt az iránt, hogy osztozik-e Latoreaportinak a belmisszióra 
nézve kifejezett véleményében ? — Dr. Tüdős István szer-
kesztő férfias és világos feleletet ad a kérdésre, s felele-
téből közöljük a következő érdemleges részleteket: » . . . egy-
általában nem vagyok barát ja annak az elvnek, hogy 
hadd hulljon a férgese; hanem igenis, minden követ meg-
mozdítok a veszendő lélek megmentésére; minden eszközt 
mozgásba hozok, hogy az evangéliumi világosság fénye 
egyetlen lélekben se aludjék ki, s e célból a lelkipásztori 



gondozást a legkisebb parányában is végrehajtom, a mi 
nem egvéb, mint a belmissziónak minden irányban való 
gyakorlása« ; ». . . a magunkét minden áron megtartsuk, 
szép szóval, kéréssel s fegyelemmel, sőt anyagi segítséggel 
is : s csak ha nem sikerült a munka, akkor tegyünk le 
minden reménységről az illető egyén megtarthatását illetőleg. 
Ez utóbbit fontosnak kérem venni, mert személy szerinti 
belmisszióra is szükség van ott, a hol a lélekhalász hálója 
az egyén körül ki van ter jesztve*; ». . . ne legyen közöt-
tünk senki, a ki csak a látszatát is el akarná árulni 
annak, hogy a küzdelemmel fel kell hagynunk ; sőt mind-
nyájunknak harcra készen kell lennünk minden pillanatban, 
s a veszélyeztelett pontokat utolsó lehelletig védelmezzük, 
lelkipásztorok és világiak együttesen, közös akarattal s 
Istenne vetett erős hittel, mert az evangéliumnak diadalt 
kell a ra tn ia ! Ne legyen közöltünk senki rest szolga, hanem 
az adott talenlumokkal hűségesen sáfárkodjék mindenikünk, 
mert a Anti-Krisztus katonái erősködnek, hogy a világot 
meghódítsák s a sötétség uralkodjék a lelkek felett*. — 
Ölömmel regisztráljuk ezeket a férfias és a belső missziót, 
a gyülekezetek és az egyének lelki gondozását feltétlenül 
szükségesnek valló kijelentéseket. Ezek is azt hangoztat-
ják, a mit mi : a védő, segítő, erősítő munkát. A célra, 
a kötelességre nézve mindinkább egygyé forrnak a véle-
mények közöttünk. Az eszközökre, a kivitelre nézve még 
sokszor eltérők a nézetek; de a felett nemcsak hogy nem 
búsulunk, sőt örülünk, mert meggyőződésünk, hogy a 
belmissziói munka mezején sok féle eszköznek kell alkal-
mazásba vétetnie, a szerint, a mint a helyzet, a körülmé-
nyek megkívánják. Egy a szükséges dolog, — de ez azután 
feltétlenül szükséges : hogy a munkának egységes alapja 
s egységes szelleme legyen ; az pedig nem lehet más és 
azt nem adhat ja más, mint a Krisztus, a világ megváltója. 
Ha Ő vele és ő altala munkálkodunk, akkor biztos a 
győzelem ; de másíelől értsük meg azt is, a mit ő maga 
mondot t : »Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!* 

Az e p e r j e s i e v a n g . I. a n y a e g y h á z é v k ö n y v e 
az 1899-ik évről. Közzéteszi ifj. Draskóczy Lajos ev. lel-
kész, ki 49 lapon számol he az egyház mult évi fonto-
sabb eseményeiről. Az egyház mult évi története lelkes 
és hü rajza a mull év főbb eseményeinek. Az egy-
ház veterán felügyelője Kubinyi Albert, másodfelügyelője 
dr. Szt'hló János ügyvéd és jogakadémiai m.-tanár. Az 
istentiszteletek sorrendje után a Csink János tanító nyuga-
lomba lépésére vonatkozó emléksorok (C-teugey G. Búcsú-
köl teményes Balpataki/ Imréné Mosán<zky Olga, dr. Sztehló 
János iskolaszéki elnök s a jubiláló igazgató-tanító mag-
vas beszédei s a lelkész megindító zaróbeszéde) közlése 
következik. Az »emlekkönvv« megörökíti az egyház jói-
tevőit és lelkes adományaikat . A helyi gyámintézet adatainak 
hü felsorolását aztan az évkönyv legszebb része, a Mayer 
Endre theologiai tanár által letesített »evang. nőegylet* 
követi, a melynek áldásos .szeretetmunkásságáról hü képet 
nyújt a buzgó alelnöknő: Bergmanu Nándorné kimerítő 
jelenlése. Az elemi i.skolahan volt 126, a polgári leány-
iskolában 89 növendék. Közös igazgatójuk Öschger Adél; 

új taní tók: Mangesius Ilona és Várkoly Szerén. A »sta-
tisztikai adatok* szerint az elmúlt évben született 22, 
meghalt 16 lélek, konfirmáltatott 16 gyermek, hirdetés 
volt 12. úrvacsorával élt 549, át- és kitért két lélek. Husz 
Ármin pénztáros jelentése szerint, ki 100 frt tiszteletdíját 
a leányiskolára ajánlotta fel, az egyház mult évi bevétele 
10,986 frt 36 kr., szükséglete 10,071 frt 23 kr., iskolai 
szükséglete 5268 frt 69 kr., összes hátraléka 959 forint 
volt. Az 1900. évre szó'ó egyházi adóilleték összege 
3194 korona. Az új leányiskola alapja Klefner Gyula 
ügyész, mint alapkezelő kimutatása szerint 14.865 frt 
16 kr. Az istentiszteletek rendjét, az egyházi cselekménye-
ket s az iskolákat illető tudniva lókat* a lelkész valóban 
magvas és biblikus »zárószava< fejezi be méltóképen. 

Az új -bánovce i S z e r e t e t h á z tizenegyedik évi 
jelentését vettük, Vásárhelyi Zsigmond missziói lelkész 
szerkesztésében. A jelentésből, mely egy mélyen járó, igen 
szép fejtegetéssel kezdődik a Jézus vallása örök és vál-
tozhatatlan alapelvéről, a szeretetről, — kiemeljük a kö-
vetkezőket. A szeretetház a mult 1899-ik évben is több 
árva és szegény gyermeket gyűjtött falai közé, oly célból, 
hogy testi és lelki nevelésük gondját fölvegye: ellássa őket 
élelmezéssel, s az új-banovcei ev ref. iskolában egyhá-
zunk szelleme és iránya szerint való oktatással és neve-
léssel, hogy ily módon tartsa meg őket az egyháznak. 
Az 1899 ik évben 10 szegény és 2 árva gyermek, össze-
sen 12 növendék tanult a szeretetház gondozása alatt ; 
közúlök három konfirmáltatott is, annakutána kilépett. A 
szeretetház mult évi számadásának főbb tételei és vég-
eredménye a következők: 7. 1899. január 1-ső napjától 
az 1900-ik év január 1-ső napjáig befolytak a Szeretet-
ház pénztárába a következő jövedelmek: A) Az Egyet. 
Konvent és Dunamelléki Egyházkerület rendszeres segé-
lyezéséhői 300 kor . ; B) Kegyadományokból 404 kor. 
42 filh; C) Idegen gyermekek szüleitől és kamatokból 
203 kor. 60 fill.; D) Befizetett tőkékből 180 kor.; E) A 
megelőző év pénztári maradványából 77 kor. 24 fill. 
Bevetetett összesen 1165 kor. 26 fill. I I . Ugyanez idő 
alatt kiadatott: A) A háztartás rendes szükségei fedezé-
sére 865 kor. 16 fill.; B) Tőkeképzésre 200 kor. Kiada-
tott összesen 1065 kor. 16 fill. E szerint pénztári ma-
radvány 100 kor. 10 fill. Tőkevagyon 3458 kor. A bevé-
telek B) pontja alatt egy összegben kimutatott segélyt, 
illetve kegyadományt a Szeretetház következő jóltevőknek 
köszöni: Kelecsényi Zádor vukovári kir. közjegyző adott 
40 koronát, Königsdörfer Fridrik (Szottinból) 10 koronát, 
Cegléd város házi pénztára 10 koronát, Nagy-Kőrös 
város pénztára 4 koronát, Nagy-Igmánd ref. hívei ado-
mányoztak 5 koronát és 70 fillért, Darányi Ignác földrn. 
miniszter 10 koronát, Nagy-Kőrösi ref. egyház 4 koronát, 
az E. M. K. E. 100 koronát, Ádám Trebus 2 koronát, 
Hajdu-Nánási ref. egyház 4 koronát. Cseh Ervin horvát 
miniszter 200 koronát, Alsó-Baranya-bácsi egyházmegye 
gyülekezetei 13 koronát és 40 fillért, Verpoljei gyüleke-
zet persely pénzből 1 koronát és 32 fillért. Összesen 
mindezen jóltevők 404 koronát és 42 fillért. 



I S K O L A . 

V a l l á s t a n á r o k s z a k é r t e k e z l e t e . A tiszántúli ref. 
tanáregyesület, mint már említettük, idei mezőtúri gyűlése 
alkalmával külön szakértekezletet rendez a vallástanárok 
részére. A központi választmány egy kiküldött szűkebbkörű 
bizottsága az értekezletnek a következő kérdéseket ajánlja 
megvitatásra: 1. Hogyan lehetne a vallástanítást benső, 
meleg vallásos neveléssé tenni? 2. Kivánatos-e a vallás-
tanítás központosítása két tanítási körre (alsó és felső) 
osztás á l ta l? 3. Megváltoztatandó-e a gimn. vallástanítás 
anyaga és ha igen, hogyan ? 4. Szükséges-e a bibliai 
olvasmányokat a humántárgyakhoz illeszteni; ál talán az 
egész vallástanitást kö 'csönhatásba hozni a középiskola 
többi humán-tárgyaival ? 5. Mimódon lehet és kell a 
középiskolai vallásoktatásban a bibliára és az énekekre 
kiváló gondot fordí tani? 6. Gélszerű és kivihető-e a val-
lásórákon az új-szövetségből egyes szemelvényeket eredeti 
görög nyelven olvastatni és ilyen olvasás mellett magya-
rázni ? — A kérdéseket előre is ajánljuk vallástanáraink 
figyelmébe. 

Uj tanítói állások szervezése a fővárosnál. 
A mostani iskolaév elején a főváros elemi iskoláiban 
negyvenkilenc uj osztályt kellett nyitni, hogy a tömegesen 
jelentkező tanulókat föl lehessen venni. Ezeket az osztá-
lyokat most állandósítani kell és megfelelő számú tanítói 
állásokat kell szervezni. Az oktatásügyi szakosztály azt 
javasolja, hogy huszonnégy tanítói és huszonöt tanítónői 
állást szervezzenek. Azonkívül hat igazgatói, három segéd-
tanítói és három segédtanítónői állás szervezését javasolja 
az ügyosztály. Az űj, valamint az időközben megüresedett 
állásokra valószínűleg már a jövő h ó n a p b a n kiírják a pá-
lyázatot. 

T a n o n c o k L a p j a címen Labuda Ferenc kiadó és 
Emberger János szerkesztő egy havi közlönyt adnak ki 
Budapesten. A lap célja vallásos, hazafias, képzett m u n -
kásokat nevelni, s tanácsadójává lenni a tanoncoknak. 
Kérni, sürgetni fogja mindazon reformokat, a melyek az 
iparosok és különösen az iparos ifjak helyzetének javítá-
sát célozzák. — A cél önmagában véve szép és helyes, csak 
az a kérdés, hogy mikép igyekeznek megvalósítani ? S 
épen, mivel az eszközök előttünk igen tömjénszagúak, 
azért emlékezünk meg e helyen erről az Irodalom rovatba 
való dologról. A kiadót és a szerkesztőt magát nem ismer-
jük. de a f. évi 2-dik szám irói, közleményei azt mutatják, 
hogy ez a lapocska is csak egyik kivetett horga a pápás 
egyháznak. A r. kath. legényegyletek után kezdik már meg-
alkotni a r. kath. tanonc otthonokat is, s már van is ilyen 
Budapesten 4, továbbá Kassán, Gyulafehérvárott és most 
igyekszik megteremteni Majláth püspök Kolozsvárott is. 
A pápás egyház igyekszik megnyerni a lelkeket már a 
gyermekkorban s nem bocsátja ki kezei közül az egész 
életen át. A tanoncok ilyen megnyerését célozza bizonyára 
a Tanoncok Lapja is, és pedig nemcsak a r. kath. vallá-
súakét, hanem a más egyházakhoz tartozókét is, — úgy, 

mint a r. kath. legényegyletek is teszik, a melyek a pápás 
lélekhalászat igen alkalmas eszközei. Azért emlékeztünk 
meg e lapocskáról s a mögötte lappangó célról ily bőven, 
hogy felhívjuk egyházunk figyelmét az ez oldalról is 
fenyegető veszedelemről, s kérjük, hogy terjeszsze ki figyel-
mét és gondoskodását ő is a vallásilag hozzá tartozó 
tanoncokra, hogy kárt ne valljon ezen a téren is. 

V a l l á s t a n a r v á l a s z t á s . A nagyszombati evang. 
egyház Albrecht Géza ó-verbászi adminisztrátort válasz-
totta meg vallástanárává. 

A közoktatásügyi tárca költségvetésének tár-
gyalása f. hó 20-án kezdődött meg a képviselőházban. A 
beteg kultuszminisztert a tárgyalásnál Zsilinszky Mihály 
államtitkár helyettesítette. Az első napon a költségvetéshez: 
Lehotzky Antal, Boda Vilmos és Komjáthy Béla szóltak. Mind-
hárman a magyarság erősítését és a magyar nemzeti állam 
kiépítését sürgették ; de a mi magát a költségvetés érdemét 
illeti, arról édes keveset beszéltek. Lehotzky a népoktatás-
ügy fejlesztését hangoztat ta ; de hangsúlyozta, hogy az 
állam adjon ebben szerepet az egyházaknak is. Boda 
Vilmos helytelenítette, hogy középiskoláinkban a német 
nyelv tanulása még mindig kötelező tantárgy, s szerinte 
előbb a nemzeti 'államot kell megteremteni és csak 
ha az meglesz, akkor kell majd figyelmet fordítani a 
nyelvismeretben rejlő műveltség kívánalmaira. A magyar 
nyelvet terjeszteni és ugyanakkor minden téren a német 
nyelvet tanítani célttévesztett dolog. Komjáthy Béla szin-
tén a magyar faj erősítését hangsúlyozta s ezzel kapcso-
latban beszélt sok mindenféle, közvetlenül nem a kultusz-
tárcára tartozó dologról. Hosszú beszédében azonban volt 
több, megemlítésre méltó részlet is. Ilyenek, a mikor a 
kisdedóvásról szóló törvény végrehajtását, a népiskolai 
törvénynek az államosítás szempontjából való revízióját, 
a népoktatásnak s a felsőbb leánynevelésnek a külföldi 
tanítók és az apácák kezéből kivételét, a tanítóképesítés 
államosítását, a középiskolák teljes magyarrá tételét sür-
gette. Erőben támadta a gör. keleti és gör. kath. főpap-
ságot hazafiatlan magatar tása miatt és kérdést intézett 
a kolozsvári egyetemen szervezendő gör. kel. theol. fakul-
tás miben állása ügyében is. 

Ezekre vonatkozó fejtegetéseiben mondott sok helye-
set. Komjáthy, de ugyanazzal a különböztetni nem tudó 
felfogással, a mely politikusainkat és nemzeti politikánkat 
általában jellemzi, hogy t. i. egy kalap alá fogta a nem-
zetietlen pápistasággal és a hazafiatlan nemzetiségi egy-
házakkal a protestáns egyházakat is és amazok bűnei 
miatt ezeket is szigorúbb állami ellenőrzés alá kívánta vetni. 
Bizony pedig ideje volna, hogy a magyar nemzeti áilam 
kiépítésének sürgetésében eljutnának már egyszer politi-
kusaink annak felismerésére, hogy eltekintve az evang. 
egyház pánszláv töredékétől, a magyar prot. egyházban 
van a magyarság leghatalmasabb faktora, a mit tehát 
nem korlátozni és gyengíteni kellene, hanem mind sza-
badabbá tenni és feladatai megoldásában mind inkább 
segíteni. — Március 2 l -én , a második napon, bevégezték 
a költségvetés általános tárgyalását, sőt a részletekben is 
gyorsan haladtak előre. A hozzászólók Páder Bezső, Kom-
lóssy Ferenc, Major Ferenc, Lázár György és Berzeviczy 
Albert voltak, a kik után Zsilinszky államtitkár és Széli 
miniszterelnök szólaltak fel. Páder az erőszakos iskola-
államosítás és a tanuló if júságnak a sz ínházakba vitele 
ellen szólalt fel. Komlóssy az állami középiskolai tanárok 
fizeté<ének rendezését sürgette és határozati javaslatot is 
nyújtott be az iránt, hogy az erre szükséges összeg, mint 
póthitel, még a jelen költségvetésbe vétessék fel. Javasla-



fát a miniszterelnök ama kijelentésére, hogy ezt az ügyet 
a jövő évi költségvetésnél alaposan meg fogják vitatni, 
visszavonta ugyan, de Rátkay László magáévá tette s 
így szavazni kellett rá — és le is szavazta a ház. Lázár 
György a kegyesrendiek anyagi segítését és a harmadik 
egyetem felállítását sürgette. Berzeviczy Albert helyeselte 
a kormány közoktatásügyi politikáját; tagadta Komjáthy-
val szemben, hogy a magyarság veszélyben volna; hang-
súlyozta a testi és a művészi nevelést, vidéki múzeumok 
támogatását és elitelte a művészet mai szecessziós irány-
zatát. Zsilinszky államtitkár a beszédekre válaszolva ki-
jelentette, hogy a miniszter a munkásoknak való felolva-
sásokat folytatni fogja ; hirt adott arról, hogy az egyetemi 
építkezéseket, a mennyiben folynak, sürgősen folytatják, 
a meg nem kezdett építkezéseket pedig megkezdik. A jogi 
oktatás reformjára vonatkozó javaslat a végszövegezés 
s tádiumában van. Az orvosi vizsgálat dolgában a régi 
rendszerű vizsgálatot megszüntették. A testi nevelésre, 
délutáni játékokra és játékterek megszerzésére nagy gondja 
van. A művészeti termelés és a közönség izlése közti 
ellentét kiegyenlítésére is igyekszik, úgy a művészeti pro-
duktumok értékesítésére is. Az egész közoktatásügybe be kell 
hozni a művészi ízlést, a mire ez anyagias korban nagy 
szükség van a népiskolától föl az egyetemig. Nem külön 
művészi tantárgy lesz a müérzék fejlesztése, hanem az 
egész iskolai nevelésben kell annak felolvadnia és minden 
tantárgy által előmozdíttatnia. Hogy ebez magokban az 
ifjúság vezetőiben meg legyen az érzék és az ügyesség, a 
tanárok és tanítók számára nyári tanfolyamot szerveznek. 
A földrajz és természetrajz számára művészi faliképeket 
készíttetnek. Csak oly művészet kell, a mely a hazafias 
ihletet beviszi az ifjú nemzedékbe. — Bodának és Kom-
jathynak válaszolva tagadta, mintha a magyarság a nem-
zetiségekkel szemben veszélyben volna; sőt szerinte a 
magyarság erősítése és erősödése tekintetében több hala-
das történt az utóbbi harminc év alatt, mint a megelőző 
ezer esztendő alatt. A közoktatási kormány igyekezett és 
igyekezni fog ezután is e haladás előmozdítására. — Ha 
a kisdedóvás ügye gyorsabban nem halad, az nem a kor-
mány, hanem a községek hibája ; de a hol állami nép-
iskola már van : ott mindenütt igyekszik az állam kisded-
óvót is létesíteni. A kereskedelmi iskolákat újból kell 
rendezni, úgy a polgári iskolákat is, de a középiskolai 
oktatás egységének a megóvásával. A mi a községi és 
felekezeti iskolák ügyét illeti, — tnondá — nálunk az 
egységes nemzeti iskolara van szükség; de megfosztani 
nem volna helyes, sem a községeket, sem a felekezeteket 
attól, hogy iskolát állítsanak, mert ez nemcsak hogy meg-
szüntetné a szükséges versenyt, hanem valószínűleg olyan 
nyugtalanságot és ellenhatást támasztana, a mely önma-
gában is elegendő volna megakadalyozni Magyarország 
nemzeti konszolidációját. Tagadja, hogy az állami iskolákat 
ráoktrojalnak a községekre és az egyházakra ; erre nincs 
is szükség, mert hiszen annyifelől kernek állami iskolát, 
hogy nem is tehet a kormány eleget a kívánalmaknak. 
A művészet kérdésére áttérve, lendületesen mondá, hogy 
a művészet ne legyen a korlátlan fantázia játéka, hanem 
az élet megnemesítöje, s a közerkölcs ne legyen árucikk, 
hanem Magvarorszag alapja. — Végül még Szeli Kálmán 
miniszterelnök szólalt fel s Komjáthy vádjával szemben 
védelmezte a kormány eljárásának helyességét a brassói 
román iskolák romániai segélyezése ügyében, és nyoma-
tékosan kijelentette, hogy közte és a kultuszminiszter 
kőzött, sem ebben, sem más kérdésben nincs semmi 
ellentét, sőt ellenkezőleg mindenben egyetértenek. — A 
részletes tárgyalásról, az idő rövidsége miatt, jövő szá-
munkban adunk hirt. 

GYÁSZROVAT. 
f S z á s z Károlyné , Bibó Antón ia asszony elhuny-

táról a következő jelentést adta ki a gyászoló család: 
»Szász Károly budapesti ev. ref. lelkész, a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület püspöke, a maga és gyermekei, 
unokái és az egész rokonság nevében megtört szívvel 
jelenti, hogy forrón szeretett s szerető felesége, a legjobb 
anya és nagyanya, a hü testvér és rokon, Szász Károlyné 
szül Bibó Antónia f. évi március hó 15-én, esti fél ki-
lenc órakor, hosszasan tartott betegség után, de hirtelen 
halállal, életének 63-ik s boldog házasságának 42-dik 
esztendejében csöndesen elhunyt. —Övéihez való ragasz-
kodása s Istenben való bizodalma egyenlő mértékben 
töltötte be nemes szivét, szeretettel teljes vallásos lelkét. 
»Én Atyám! ha lehetséges, múljék el e pohár én tőlem: 
mindazáltal ne úgy legyen, mint én akarom, hanem a 
mint Te«, — ebben nyugodott meg, s erre tanította övéit 
is. Most Istennél van s odavárja szeretett kedveseit. — A 
drága halott hült tetemei folyó hó 17-én, szombaton dél-
után fognak a Kálvin-téri ref. templomban fél 4 órakor 
tar tandó halotti beszéd után a kerepesi-úti temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni. Budapesten, 1900. évi már-
cius hó 16-án. — Áldott legyen emlékezete!« — A min-
denek által tisztelt és szeretett hű nőnek, gondos édes 
anyának és jó rokonnak temetése f. hó 17-én, délután 
V24 órakor ment végbe óriás részvét mellett. A gyász-
szertartás alkalmával a Kálvintéri templom homlokzata 
és belsejének a szószék és az urasztala körüli része gyász-
leplekkel volt bevonva. A közélet számos kiváló alakján 
kivül testületileg jelentek meg a temetésen az egyházke-
rületi papság közül többen, valamint a budapesti ref. 
theológia és főgimnázium tanárai, a Lorántffy Zsuzsánna, 
a Nagypénteki- és a Ref. közművelődési egyesületek. A 
templomban lefolyt gyászszertartás alkalmával a reform, 
theol. és a ref. főgimn. ifjúságából alkotott énekkar éne-
kelt gyászdalokat; a gyászbeszédet pedig Szilády Áron 
halasi lelkész, egyházkerületi főjegyző tartotta, méltóan 
s megindulva és megindítóan mutatván fel a boldogult 
nemes életét. Impozáns gyászmenettel kisérték azután ki 
a koporsót a kerepesi temetőbe, hol Papp Károly pesti 
lelkész imája után átadták a megfáradott por testet az 
anyaföldnek. — Künn pihen immár a hű feleség, a sze-
rető édes anya por teste a temető csendes kert jében; 
lelke pedig, hiszszük, elvette már jutalmát az Úr ítélő 
széke előtt. Bészvétünk egész melegével fordul a gyászoló 
családhoz, különösen pedig mélyen lesújtott, szeretett 
püspök urunkhoz. Tudjuk, hogy mi volt az elköltözött ő 
neki, s tudjuk, hogy emberi legőszintébb részvételünk csak 
enyhítheti szive sajgó sebét, de meg nem gyógyíthatja : 
azért a vigasztalásnak Istenét kérjük, hogy ő maga jöjjön 
el hozzá vigasztalásával, kegyelmének gyógyító balzsa-
mával s Lelkének erősítő hatalmával, hogy a nagyon 
megnehezedett vallak le ne roskadjanak a fájdalom terhe 
a la t t ! Az Úr adjon szeretett püspökünknek erőt, vigasz-



ta lás t ; a már a temető kertjében pihenő kihűlt poroknak 
pedig csendes nyugodalmat! 

f P a r r a g h Lajos, volt negyvennyolcas honvéd-
hadnagy, az ajkai ref. egyház lelkésze elhunyt. Nyugod-
jék békével! 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Kedves emlékű jó férjem 
halálesete alkalmából oly tömegesen érkeznek hozzám 
folyvást az ország minden részéből a lelkész, tanár, 
tanító urak, s minden rendű és rangú ösmerősöktől, jó 
barátoktól a részvétnyilatkozatok, hogy én azokra egyen-
ként válaszolni képes nem vagyok; fogadják azért a szives 
résztvevők e becses lapok utján bánatos lelkemből fakadó 
leghálásabb köszönetemet. Bihar-Nagy-Bajom, 1900 évi 
március 16-án özv. Révész Mihály né született Harsányi 
Etelka. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A t i s z t e s s é g t e l e n v e r s e n y e l l en Hegedűs 

Sándor kereskedelmi miniszter legközelebb egy előadói 
javaslatot bocsátott közzé a tisztességtelen versenynek és 
eljárásnak a kereskedelemben való megakadályozása vé-
gett. E javaslatra nézve a > Szövetkezés* a következőleg 
nyilatkozik: »Ezt a javaslatot, főleg, ha abból mielőbb 
törvény lesz, nagy fontosságúnak kell tartani és nem ha-
bozunk kijelenteni, hogy nem sok törvény került a leg-
utóbbi időkben a képviselőház asztalára, mely suly tekin-
tetében az érintett javaslattal mérkőzhetnék. Mi különösen 
szivből üdvözöljük Hegedűs Sándor miniszternek ezt a 
lépését, mely, reméljük, nem utolsó azok között, melyek-
kel az üzleti élet morálját magasabb színvonalra emelni 
törekedni fog*. — Mi is szivből üdvözöljük Hegedűs 
Sándort, inert szándékaiból azt látjuk, hogy tiszta ; kálvi-
nista erkölcsi érzékét érvényesíteni törekszik az állami s 
az üzleti életben is. A valláson alapuló tiszta erkölcsi 
felfogást bizony igyekezniök kellene államférfiainknak érvé-
nyesíteni az állam életében s annak minden mozzanatá-
ban; mert nem elég a tiszta erkölcsök hirdetésének csak 
a templomokban hangzania, hanem annak elvei kell hogy 
alkalmaztassanak maga az állam által is. Ezekkel vethet 
csak magának rendíthetetlen fundamentumot ; ezek nél-
kül pedig csak fövényre épül, s eljönnek a s/.elek s eljő 
az árviz, megütköznek benne és romlása nagy leszen! 

* Pestvármegye a korcsmai ünneprontás ellen. 
Pestvármegye a legközelebb^ erélyes rendeletet hozott a 
fiatalság megóvása tárgyában. Bendeletéből — az Ev. E. 
és Isk. után közöljük a következőket: »Megakadályozandó 
és rnegtorlandó minden olyan erkölcsi kihágás, a mely 
a serdületlenek érintetlen jó érzését illeti s annak meg-
rontását célozza Szóba hozatott az is, hogy a korcsmák 
istentisztelet alatt feltétlenül zárva tartassanak. Erre is 
van már hatósági intézkedés és ez a 90,543 — 99. Jsz. 
belügyminiszteri rendelet. Ennek a 14 §-a azt világosan 
elrendeli ; semmi szín alatt meg nem engedhető tehát, 
hogy a korcsmák reggeli és délutáni istentisztelet alatt 
nyitva legyenek. Korcsmáros tehát, a ki akár a várme-

gyei szabályrendelet, akár a fenn hivatkozott miniszteri 
rendelet ellen vét, feltétlenül közrendészeti és rendőri 
kihágást követ el, s így az a szolgabíráknál haladéktala-
nul bejelentendő, a kik is utasíttatnak, hogy a megtorló 
intézkezéseket a legszigorúbb módon foganatosítsák és úgy 
a község, mint a főszolgabirák oda törekedjenek, hogy 
az államkincstártól oly korcsmáros, ki ilyen kihágásért 
megbüntetve volt, korcsmajogot többé ne kapjon, mert 
azzal erre magát érdemetlenné tette. E határozatról a 
járási főszolgabírók és az összes községek, valamint a 
városok polgármesterei is értesíttetnek.* — Bölcs és üd-
vös határozat, méltó a végrehaj tásra ; csak azt nem ért-
jük, hogy ha a belügyminiszter 1899 ben 90.543 sz. a. 
elrendelte a korcsmáknak az istentiszteletek ideje alatt 
bezárását, — miért semmisítette meg, ugyancsak a bel-
ügyminiszter 1900 ban Szabolcs vármegye ugyanezt ren-
delő ha tá roza tá t ? ! 

* A konfirmációi oktatás közeledtével a leg-
melegebben kérjük lelkésztársainkat s a tanító urakat a 
növendékeknek emlékbibliákkal ellátására. A hitben megerő-
sítésnek maradandó hatása valóban csak úgy lehet, ha 
annak fundamentomát, fentar tó já t : az új testamentumot 
is oda adják az új egyháztagok kezébe, mint a vigasz-
talás forrását és a világosság fáklyáját. A konfirmándu-
soknak bibliával ellátása az elmúlt években már igen 
szép elterjedést nyert, a mult évben azonban, sajnos, 
mintha meggyengült volna, a mennyiben jóval kevesebb 
új-testamentumot rendeltek e célra, mint a megelőző évek 
ben. Kérjük lelkésztársainkat és a tanító u raka t : karolják 
fel ezt a dolgot és ne hagyjanak egyetlen konfirmáltat 
sem az Isten igéje nélkül. Az erre szükséges csekély 
összeget össze lehet gyűjteni még a legkisebb gyülekezet-
ben is, csak legyen meg a jő törekvés. Az új testamen-
tumot, a zsoltárokkal együtt meg lehet venni 40, a zsol-
tárok nélkül 25 fillérért, s ha a lelkészek a koníirmán-
dusok részére rendelik meg az új testamentumokat, még 
a fenti árakból is engedményeket nyernek. Új testamen-
tumokat lehet rendelni akár a brit- és külföldi-, akár a 
skót bibliaterjesztő társaság budapesti ügynökségénél. 

Segédlelkész kerestetik Hódmező-Yásártielyre, 
Teendők: A lelkészi hivatalos szolgálatok végzése, 

ideértve ez évben az anyakönyvvezetést is. Vallástanítás 
az iparos tanulók közt heti két ó r á n ; a katonáknál, 
mintegy 2 hónapon át, heti 1 órán. 

Fizetés: Teljes ellátás koszttal, bútorozott lakással, 
takarítással, fűtéssel és világítással együtt. Készpénz főnö-
kétől 200 frt, anyakönyvelésért 60 frt, iparosok tanítá-
sáért egy évre 80 frt, kánoni órák végzéseért és katonák 
oktatásáért 38 frt, összesen 378 frt. 

Az állás a főnök betegsége miatt azonnal elfogla-
landó. Jelentkezni lehet bizonyítványok küldése mellett 
Karancsi Dániel lelkésznél 77. -M.-Vásárhelyen. 

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

S i e r k e s z l S s é g : 
IX. k+rltlet, Kálvin-tét- 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánszky Viktor könyvkeresHedése (Akadémia 

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

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
E l ő f i z e t é s i á r a : 

Fé lév re : 9 kor.; egész é v r e : 18 koronn. 

Eyyes szám ára 40 fll. 

Protestáns egyház és politika. 

A p r o t e s t a n t i z m u s n a k nehéz napjai vannak 
h a z á n k b a n . Az egyházak szegénysége , az egyházi 
t isztviselők si lány el látása, az egyházi adózás 
rendeze t l ensége , az i rodalmi és egyház tá r sada lmi 
t evékenység fe j le t t lensége és kü lönösen a hi t -ener-
g iának megfogya tkozása : oly belső bajok, a melyek 
rég óta fogla lkozta t ják egyházunk gondolkozó és 
buzgó tagjai t . Árnde ezekhez a belső ba jokhoz 
a külső ba joknak egész so ra csat lakozik, minők 
a r e a k c i o n á r i u s á r a m l a t o k erősödése , a feleke-
zeti szenvedélyek é lesz tge tése és l egú jabban az 
a komolyan aggasz tó je lenség, a melyet e néven 
n e v e z h e t ü n k : a protestáns egyház politikai kihasz-
nálása. Szó lnunk kell róla, me r t veszede lmes 
je lenségnek t a r t juk . 

A dolognak egy kis e lőzménye van. Az 
egyházpol i t ikai új r end óta egyházunk belső és 
külső régi bajai nemcsak föl tárul tak , h a n e m 
ú j akka l is s zapo rod tak . A belső s o r v a d á s régebbi 
tünete i a k u t t á vá l tak . E mia t t c s aknem egye-
temessé lett a p ro te s t ánsok föl ja jdulása . Pusz tu-
lunk, ve szünk ; t ehá t föl a men tő m u n k á r a . Az 
egyház veszélyben v a n : s i e s sünk segí tségére . E 
vész- és j a jk iá l t ások különösen azóta lettek 
i smer tebbekké , mióta a l egú jabb poli t ikai napi lap 
(»Magyar Szó«) külön rovato t nyitot t a protes-
t áns ügyeknek és egy másik napi lap bizonyos 
politikai i rányza tossággal k o m m e n t á l j a a pro tes -
táns ügyeke t -ba joka t . A Budapes t i Hir lap márc . 
25- iki s záma a s l ' r o t e s t á n s Szemle« egyik cik-
kéből, továbbá a Bartók György, György Endre , 
Zsilinszky Mihály, Zelenka Pál és Tisza Kálmán 
nyi la tkozata iból vett idézetekkel bizonyítgat ja , 
hogy a p ro tes t ánsok a felekezeti viszályt szítják, 
hogy az az ú j mozgalom a p ro t e s t áns egyháza t 
poli t ikai cé lokra igyekszik fölhasználni , s több 
efféle. Nos, há t ezeket a gyanús í t á soka t az igaz-
ság é r d e k é b e n kényte lenek vagyunk visszauta-
s í tani . 

A jelzet t lap, mely a p ro te s t áns ügyek i rán t 
m i n d e n h a kevés jó indula to t tanúsí tot t , most 
nyil tan azzal gyanús í t j a a pro tes tánsokat , hogy 
azt a felekezeti é rzékenysége t , mely a politikai 
l apokban , a pár tok közt, a képvise lőházban ós 
a t á r s a d a l o m b a n mindenfe lé t apa sz t a lha tó : a 
p ro te s t ánsok kezdték ós ők éleszt ik; mer t a 
y>kik a veszélyt kiáltozzák, a veszélyt fölidézik«. — 
A dolog tö r téne t i ós lé lektani kifejlése nem ez, 
t. c ikkiró úr . Mi p ro tes tánsok sem az egyház-
poli t ikai mozga lmak idején, sem azután soha ós 
sehol felekezeti izgatást nem kezd tünk és ma 
sem fo ly ta tunk. A p ro te s t an t i zmus t se t á r sada lmi -
lag, se i rodalmilag, se pol i t ikai lag agresszív akc ióra 
nem szervez tük . N e k ü n k mai napig s incsenek 
se poli t ikai külön pár t ja ink , se polit ikai lapjaink, 
se p ro t e s t áns köre ink . El lenben a római egyház 
aggressz iv e leme jóval az egyházpol i t ikai mozgal-
mak előt t k ler ikál is polit ikai sa j tó t szervezett , 
felekezeti t ü re lme t l ensége t szító »kathol. kör«-öke t 
alapított , és az egyházpol i t ikai tö rvények meg-
hoza ta l akor azonnal a legjel legzetesebb felekezeti 
poli t ikát , a ha tá rozo t t k ler ikál is e lveket követő 
»nóppár t«-o t alakítot t . Mióta ez a l á rmás és 
ké tes hazaf iságú polit ikai párt , a h iggad tabb 
r. ka th . e lemek t ávo lmaradásáva l s részben ellen-
zésével, megalakul t , azóta e rősödöt t meg hazánk-
ban a felekezeti izgatás ; azóta jött szokásba a 
p ro tes tánsok t i tkos ós nyi lvános ócsár lása ; azóta 
vál tak d iva t tá a felekezeti je lszavak és az oly 
mér t ékű felekezeti gyűlölködés, mely a S á m b á r 
Mátyások ide jére emlékeztet . — Ez a tör ténet i 
igazság egyik fele. 

A másik fele meg az, hogy mi protes tánsok 
ezt a gyűlölködő fe lekezeteskedés t j ó i d é i g némán 
t ü r t ü k ; de mikor az, épen a legutóbbi hónapokban , 
immár t ű r h e t e t l e n n é kezdet t válni ; mikor százados 
köz jogunka t is m e g t á m a d t a és a felekezetközi viszo-
nosságot is k ikezdte a k ler iká l izmus; s mikor e 
külső bajok mellet t a sok belső sebünk is vérzik 
ós sa jog : csuda-e, ha akkor egyszerre és sok felól 
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hevesen f ö l j a j d u l t u n k ; csuda-e, ha részben a ma-
g u n k h ibá jából is m e g n e h e z e d e t t idők j á rása ós 
megromlo t t viszonyok nyomása a la t t veszélyt kiál-
tunk és segí tség u tán n é z ü n k ? Á m d e e jogos 
panaszok és indokol t föl ja jdulások, úgy egyházi 
l ap ja inkban , mint egyházi gyű lése inkben , mindig 
belső egyházi t e r m é s z e t ű e k voltak, még felekezet i 
élők sem volt, és a m á s va l l ásának bán t á sa nél-
kül k izáró lag a r r a i r ányu l t ak , hogy sa já t alvó 
és közömbös t ag j a inka t éb resz tgessék és egyházi 
t evékenység re ösztönözzék. Azér t joggal kérd-
he tem, mióta szokás h a z á n k b a n a becsü le te s 
h i tébresz tő és e rkö lcsnemes í tő m u n k á t felekezet i 
i zga tásnak és vallási béke m e g b o n t á s á n a k nevezni ? 
Es k é r d e m a t. cikkírót , hol van és melyik az 
a p r o t e s t á n s tisztviselő, vagy egyházi tes tü le t 
vagy egyházi lap, a melyiket vádolha t , hogy 
»megsér t i a ha t á roka t , lövöldöz és keres i a 
casus bell i- t?« Vagy ta lán a »M. Szó« heve-
sebb k i rohanása i t é r t i ? Ez a lap azonban olyan 
magánvál la la t , a melynek do lga ié i t ő m a g a a 
f e l e lős ; a p r o t e s t á n s o k n a k nem képviselője, se 
eyyházi, se politikai t e k i n t e t b e n ; az hogy a protes-
t áns ü g y e k n e k te re t nyitott , az oly szerkesztői 
é le t revalóság, a mit m á s poli t ikai lapok más 
egyházzal szemben évek óta szabadon cselekesz-
nek, s a mit mi p ro t e s t ánsok m á s poli t ikai lap-
tól is szívesen veszünk. 

Ám a va l l á sháború t h i rde tő c ikki ró ezzel 
nem éri be. A gyanús í t á sban még tovább megy. 
Azt mondja , hogy a p ro t e s t ánsok k ö r é b e n meg-
indul t »ez az ú j mes t e r s éges mozgalom az egy 
háza t pol i t ikai cé lokra igyekszik fölhasználni . 
Ezt csak a vak nem lá t ja és csak az tagadja , 
a ki az igazat beval lani nem akarjam. — Bocsá-
nat, de h a ezt a pro t . egyházi k ö r ö k r e vonat -
koztat ja , a k k o r itt is nagy a tévedése . Először 
is vegye tudomásu l , hogy a p ro te s t ánsok között 
n incs s e m m i n é m ű »mes te r séges« és ^poli t ikai 
célokra® i rányul t mozgalom. A mi mozgolódás 
van, az t isztán egyházi, m o n d h a t n á m , valláserkölcsi 
t e rmésze tű , a melyet , min t te l jesen jogosul t ön-
véde lme t és i m m á r ha lasz tha t l an önerős i t é s t a 
fe lgyülemlet t belső és külső egyházi bajok idéz-
tek elő. Sa jnos azonban, hogy e vitál is bajok 
o rvos lá sá ra egyliázilag még nem s ze rvezkede t t a 
hazai p ro tes tán t i zmus . E t ek in te tben az az á l l í tás 
jár közelebb az igazsághoz, a melyet a Bp. H. 
ekkén t fo rmuláz : »A gondolkozó ós buzgó pro-
tes tánsok, mint pé ldáu l Ritoók Zsigmond, Szilassy 
Aladár stb. nem csak belá t ták , h a n e m ki is 
mondot ták , hogy va lami t tenni kell; azonban a 
szervezkedés , az egyházi é le tnek ú j a lapokon való 
m e g t e r e m t é s é r e i r ányu ló akt ív m u n k a nehezen 
ha lad , me r t a h iva ta los fokozatok l egmagasabb-
jain ülő férf iak nem csak hogy nem igen ve t tek 

t evékeny részt benne , de egyes e se t ekben nem 
is vol tak ha j l andók a methódistáknak és baptis-
táknak, gúnyol t új í tók m u n k á j á t e lősegí teni« . Az, 
a ki enny i r e belát a mi egyházi é le tünk belse-
jébe, azt is t udha tná , h a aka rná , hogy a m a g y a r 
p ro t e s t an t i zmus az a l k o t m á n y o s időszak óta soha 
felekezeti pá r tpo l i t iká t nem ű z ö t t ; t udha tná , hogy 
még a k o r m á n y o n ült vagy j e len leg ott ülő 
egyes prot. á l lamfér f iak is elvből és következe-
tesen t a r tózkod tak és t a r t ózkodnak a pol i t ikába 
hi t fe lekezet i mozzana toka t keverni , a minek az 
a t e r m é s z e t e s lé lektani oka , hogy a k i sebbség-
ben levő h i t fe lekeze thez ta r tozó k o r m á n y z ó ál lam-
férf iú a többségben levő val lás h íve inek sz igo rúbb 
e l lenőrzése a la t t áll, s ezér t sokkal t a r tózkodóbb, 
mint a többség val lását követő. 

De t u d h a t n a még egyebet is a magá t szak-
ava to t t kén t por tá ló cikkiró. T u d h a t n á azt, hogy az 
e lvhű p ro tes tan t i zmus , sem a hol többségben van, 
sem a hol k i sebbségben van, sehol és soha fele-
kezeti pol i t ikát elvből nem űz, p r o t e s t á n s pol i t ikai 
pá r to t nem szervez. Se Németo r szágon , se Angliá-
ban nincs és a l egú jabb ko rban nem is volt 
p r o t e s t á n s poli t ikai pá r t ; a nem p ro t e s t áns orszá-
gokban m é g kevésbé . A p ro t e s t an t i zmus te rmé-
szeténél fogva val lás-erkölcsi és ku l tu rá l i s hit-
közösség, de nem poli t ikai szervezet . Az élő 
hi t tel b i ró evangé l iumi egyházakban soha se azt 
ké rd ik egymástó l a tagok : milyen a poli t ikai hit-
va l l á sod? — h a n e m azt: milyen a h i t ed? e lannyira , 
hogy egyazon egyházban a l ege l len té tesebb 
poli t ikai pá r tokhoz tar tozó egyház tagok is a 
l egbékésebben e g y ü t t m ű k ö d n e k , mer t hitelveik-
ben egy a lapon á l lanak. A mi l egbuzgóbb ós 
l eg tanu l t abb hi t feleink egész komolyan veszik 
ós h iven követ ik Jézus Krisztust , a ki s o h a s e m 
politizált, h a n e m mindig azt t a r t o t t a szem e lő t t : 
»az ón országom nem e világból való«. Vegye 
t udomásu l a t. cikkiró, hogy a bölcs és hit-
buzgó m a g y a r p r o t e s t a n t i z m u s most sem készül 
felekezeti pol i t ikát cs inálni ós p r o t e s t á n s pá r to t 
s z e r v e z n i ; sem soha nem fog okos fejjel oda 
tévelyedni , hogy külön poli t ikai pá r to t a lakí t -
son, m e r t a mely p i l l ana tban e r r e v e t e m e d n é k , 
abban a pe rcben erkölcsi öngyi lkosságot köve tne 
el. A szabad meggyőződésbő l ós le lk i i smere t i 
szabadságbó l táplá lkozó p r o t e s t a n t i z m u s csak 
hi telvei meg tagadásáva l r e n d e l h e t n é alá lénye-
gében örök, vá l tozha t lan ós szent va l lásos hi té t 
a »polit ikai exigenciák« földi é r d e k e i n e k és vál-
tozó szeszélyeinek. A p r o t e s t a n t i z m u s ép az az 
ellen való eleven pro tes tác ió , hogy hit ós e rkö lcs 
do lgában se fe jedelem, se pa r l amen t , se poli-
t ikai pá r t ne pa rancso lhas son , ne i r ányozhasson , 
ne kónyszer í thessen . Abban minden gondolkozó 
ós h i t hű p r o t e s t á n s e m b e r egyet ér t , hogy az 



evangé l iumi hi t elvei, épen mint a t u d o m á n y 
és a művésze t örök igazságai , felülál lnak a pár t -
pol i t ika vál tozó hu l lámzása in és ember i esélyein. 
A h i te t nem szabad és nem lehet pa r l amen t i 
szavazás által vagy p á r t h a t á r o z a t t a l sem meg-
szavazni , sem leszavazni. 

Ebből az elvi okból is sz igorúan t a r tózkodni 
kell attól, hogy a p r o t e s t á n s egyháza t polit ikai 
cé lokra kiszolgál tatni , vagy poli t ikai h a r c o k b a 
be lev inni enged jük . S h a ezzel szemben valaki a 
»Magyar Szó«-ra hivatkozik , n e k ü n k e r r e igen 
egyszerű a vá laszunk. Tőle is, min t aká rmely ik 
poli t ikai laptól szívesen veszszük, ha egyházi 
ügye inkke l beha tó lag és rokonszenvesen foglal-
kozik; e l lá t juk egyházi é r t e s í t é sekke l ; hi tfeleink-
nek í igyelmébe a jánl juk , me r t egyházi ügyeink 
felől t á jékoz ta t j a őket . De a politikájával nem 
azonosítjuk egyházunkat. A »M. Szó a a magyar 
protestantizmusnak nem politikai képiselöje, nem 
politikai szócsöve, és ha i lyenül a k a r n á magá t 
viselni, mi vo lnánk az elsők, a kik ez e l j á rá sa 
ellen t i l takoznánk. A m a g y a r p ro t e s t an t i zmus a 
f en tebb kife j te t t elvi okból semmifé le poli t ikai 
pá r thoz vagy p á r t t ö r e d é k h e z egyházi lag és tes-
tüle t i leg nem csa t lakozhat ik . Ehhez j á r u l n a k az 
eddigi t ény leges tapasz ta la tok , a melyek szin-
tén a r r a in tenek, hogy a p ro t e s t an t i zmus t ne 
k e v e r j ü k a pol i t ikába. 

Hazánk l egu jabbkor i tö r t éne tében , köztudo-
mású, hogy c s a k n e m kizárólag a poli t ika vezet te 
és i rány í to t ta a közélete t s így nagy részben a 
p r o t e s t á n s egyház életét is. Pá r tpo l i t ika i é rde-
kek szer in t ko rmányoz ták az egyházakat , a t rak-
tusokat , a s zupe r in t endenc i áka t . Pol i t ikai hit-
val lás szer int vá lasz tot ták a p resb i t e reke t , a 
t anácsb i ráka t , fe lügyelőket és gondnokoka t . Pá r t -
polit ikai tek in te tek döntö t tek még a papok, az 
e spe re sek és a püspökök válasz tásánál is. Espe-
rességek , püspökségek , konventek , sőt még a 
zs ina tok ha t á roza t a iban és végzéseiben is a po-
l i t ika i rányzot t és döntöt t . Az egyházban dühön-
göt t eme pol i t izálásnak ugyancsak m e g a d t a az 
á r á t s mai napig is fizeti ke se rves é le t -adóját a 
hazai p ro tes tan t izmus . A poli t ika szívta ki és 
emész te t t e föl e g y h á z u n k b a n az evangé l iumi ke-
gyesség, h i t és erkölcsi t i sz taság l egnemesebb 
életerői t . Ez dú l ta föl a gyülekeze tek belső béké-
jét; ez rend í t e t t e meg a lelkész és a nép közötti 
erkölcs i b izodalmat ; ez kapa t t a az egyház lel-
készi és világi t isztviselőit egyházi e r ények 
g y a k o r l á s a helyet t polit ikai kapaszkodás ra . A poli-
t ika j á r s z a l a g á r a fűzetve vonszol ta t ta magá t a 
m a g y a r p r o t e s t a n t i z m u s m i n d j á r t a k iegyezés 
u tán a közjogi e l lenzék pá r t j á ra , s ezzel e lmu-
lasztot ta a k íná lva kínál t jó a lka lmat a m a g y a r 
nemzet i á l l ammal való összefor rás ra . A h e t v e n e s 

évek közepén a szabadelvű pá r t akkor i vezetői-
vel együt t másfél évt izeden át tetszelgett magá-
nak a hata lom b í rásában és e ba lga tag elbizako-
dot t ságában könnye lműen e lmulasz to t ta az egyház 
belbő erő inek és szerveinek gondos kiépí tését . 
Sőt köz tudomású tény, hogy a hazaf iság és sza-
bade lvűség köpenyébe burkol t poli t ika vitte bele 
ezt a szegény magya r p ro tes tan t i zmus t az 1868. 
évi val lásvédő 53. t. c. meggondola t lan fe ladásába és 
a reverzál isok könnye lmű törvényesí tésébe. így 
sodor ta bele a polit ikai m á m o r ezt a megtogyat 
kozott hi tű s evangél iumi hitelveiről megfeled-
kezet t magya r p ro tes tan t i zmus t egy olyan vallás-
ügyi e l rendezés megbontásába , a melyér t a h i thű 
ősök századokon át vagyont és életet á ldoztak. 

De minek r ek r iminá l junk ? ! Ki ellen pa-
n a s z k o d j u n k ? Ki ellen ön tsük ki kese rve inke t , 
mikor botor e lvakul tsággal magunk aka r tuk így? 
Legfö lebb azt mondha t juk , hogy a polit ika e lhomá-
lyosí tot ta a veze tőkben a hit látó szemét és az 
e l lenzőkben — mer t i lyenek is vol tunk — meg-
gyengí te t t e a hit el lenálló ere jé t és bá torságá t . 
De magán a bajon ezzel a beismeréssel , ezzel 
a mea culpával csak félig segí tünk. Megér t jük 
a helyzet nyomorúsága i t s ösztönt nye rünk a 
szabad í t á s ra és mentés re . Igen, én ér tem, én 
tudom, hogy miér t s i r ánkoznak papja ink, kese-
regnek gondnoka ink , kapkodnak vagy csití tgat-
nak vezető embere ink . Mindeniknek meg van 
e r r e a maga jó oka. Neked pedig, óh d rága 
egyházam, mely annyi v iszontagságot láttál e 
szép haza életével összeforrot t há rom százados 
é le tedben , szálljon m a g á b a az elméd, t é r jen ma-
gához a lelked és lásd be ós hidd el a te isten-
ember i igazi vezéred szavainak igazságát , hogy 
a poli t ika nem jó t anácsadó a vallás terén, mer t 
az I s tenországa nem e világból való. Te eddig 
jó részt csak e világ szer int szorga lmatoskodtá l , 
mint a be thán ia i Már tha ; de e lmulasz to t tad a 
jobb részt, hogy Máriával az Ú r lábaihoz ülj és 
az egy szükséges dolgot ápold. Ezér t vérzik 
egyházad folytonosan; ezér t menekü lnek belőle 
ez renkén t a k i s h i t ű e k ; ezér t ócsárolnak, t ámad-
nak el lenségeid. A politizáló egyház ölte meg 
benned a hivő és erkölcsi egyházat . Ex te est 
pern ic ies tua, Israel ! 

De még nincs minden e lveszve ; még sok 
minden m e g m e n t h e t ő . Él az Úr és áll még az 
ő m a g y a r S iona ! Megfogyva bár, de tö rve nem, 
ól még a magya r p ro tes tan t i zmus . Az Úr keserű 
megpróbá l t a t á sok nehéz napja i t küldöt te reá; 
de az ő él te tő és uj jászülő lelkét sem vonta 
meg tőle. A hi tbuzgók imája felhat az égin. Az 
új i tó lélek fuva lma vonul át a jobbak lolkein 
Kárpá tok tó l Adriáig. Az ébresztők, a h í v o g a t ó k 

k ü r t j e v i s szhangra talál. Mozgolódunk, ébrede-
2b* 



zünk , t e t t r e indu lunk . S mi, a kik a legrég ibb 
ébresz tők vagyunk , ö r ü l ü n k is a mu ta tkozó egy-
házi éb redésnek . 

De v igyáza t ra is i n tünk minden gondolkozó 
p ro t e s t áns ember t . A l egú jabb ke le tű és leghango-
sabb ébresz tő szócső erős poli t ikai hango t vegyít 
a r iadójába . A p r o t e s t á n s ügyeknek ha tá rozo t t 
polit ikai sz ínezetet ad. Mi elvből is, cé lszerűségi 
tekinte teől is he ly te len í t jük a polit izáló pro tes -
tan t izmust , s a p r o t e s t á n s politikai lap eszméjé t 
is tévesz te t t do lognak t a r t juk . Az egyház valódi 
mege rősödése csak egyházi e rőkből t á m a d h a t . 
Pol i t ika és t ak t ika itt nem segít. Azu tán mi i smer -
jük a m a g y a r e m b e r l obbanékony te rmésze té t , 
a mely az egyház ias sz ínezetű poli t ikai jel-
szavakra h a m a r tűzbe jő. L e g y ü n k t ehá t résen 
és nagyon vigyázzunk, hogy e g y h á z u n k a t poli-
t ikai cé lokra ki ne z sákmányo l j ák , se az 
egyik, se a más ik oldalról. Ó v a k o d j u n k attól, 
hogy az egyháza t l egú jabb ba rá ta i pol i t ikai kísér-
t e tbe hurco l ják . A protestantizmusnak Magyar-
országon nem szabad politikai párttá tömörülni. 
Protestáns néppárt alakulása ujabb politikai és egy-
házi szerencsétlenség volna e r r e a szegény ma-
g y a r nemze t r e . A p ro t e s t an t i zmus : a min t e r r e 
téved, m a g a i r ja a lá ha lá los í téletét . Mostani 
s o r v a d á s á t is a pol i t ika o k o z t a ; h a még tes-
tü le t i leg poli t ikai p á r t t á s z e r v e z k e d i k : kivülről 
az okos á l lampoli t ikát , belülről az egyház leg-
buzgóbb tag ja i t és a közvet len egyházi cé lokat 
ta lá l ja magáva l szembe. Magyarországon is, min t 
b á r m e l y vegyes val lású o rszágban , bá rmi ly fele-
kezeti pol i t ika ké t sze resen veszede lmes po l i t i ka ; 
m e r t az o rszágos pol i t ikába felekezet i i rányza tos-
ságot b e p l á n t á l n i : az o r szág r o m l á s a ; az egy-
ház é le tébe pol i t ikát b e ü l t e t n i : az egyház rom-
lasa. Az igaz hazasze re t e t k izá r ja a felekezet i 
pol i t ikát és a valódi egyházsze re t e t e t nem szen-
vedhe t i el a pol i t ikus egyház iásságo t . Mi J ézus 
Kr isz tussa l t a r t u n k és az ő szavaival k é r j ü k 
h i t f e l e inke t : Adjá tok m e g a c sászá rnak , a mi a 
császáré , ós az I s tennek , a mi az I s tené ! Azaz: 
az ál lami é le tbe ne v igyünk semmifé le felekezet i 
poli t ikát , ós az egyház é le té t ne zava r juk föl ós 
ne hamis í t suk m e g s e m m i n e m ű poli t ikai ten-
denciákkal . 

Azér t há t vegyünk t e v é k e n y rész t az egy-
ház egyházi m e g e r ő s í t é s é b e n ; de a po l i t ikának 
ne szolgá l tassuk ki az egyháza t , m e r t ezzel m é g 
nagyobb b a j o k b a d ö n t e n é n k . 

Sz. F. 

T Á R C A . 

Az egyház feje. 
A ki az emberiség vallásos életét az igazság és 

méltányosság lelkével kívánja nyomozni, annak folyvást 
szem előtt kell tartani a költő eme szava i t : 

Ne kicsinyelj ember semmi földi szárnyat, 
Min a szegény lélek Istenéhez fárad. 

Kötelességünk, hogy jóakaratúlag mélyedjünk bele 
még az egészen másként alakult szellemi éleibe is és 
kegyelettel foglalkozzunk azokkal az eszközökkel, a melyek 
másokat a sötét hatalmakkal való küzdelmökben győze-
lemre vezettek. Csakhogy e kötelesség teljesítése sok ne-
hézséggel jár. Igaz, hogy a nagy egyházaknak hivatalo-
san igazolt és ünnepélyesen megszentelt okmányaik vannak ; 
azonban, ha valamely egyházi társulatnak a maga egészé-
ben a hitnek ugyanazon alapvonalai láthatók is, mégis 
ezek az alapvonalak az egyes hívekben különbözőképen 
tükröződnek vissza. A mit a római egyház tanít, azt nem 
ugyanazon melegséggel és buzgalommal karolja fel min-
den hivő; lelki mivoltához képest egyik erre, másik ar ra 
fekteti a fősülyt. A kinek saját lelki élete van, az össze-
függésbe hozza hitét életének egyéb tapasztalataival, saját 
lényével, a világi dolgokkal, úgy hogy az a lapformák 
szigorú egysége mellett is, az egyesekben nagy eltérések 
és különféleségek fognak mutatkozni. Ha azért abbeli 
törekvésünknek, hogy minden dologban igaznak találtas-
sunk s egy, a miénktől eltérő valiásról torzképet ne 
alkossunk, nem tehetünk is teljesen eleget: ez nem akadá-
lyozhat meg abban, hogy tovább haladjunk azon az 
úton, mit a hazaszeretet elibünk tűzött. 

Híven emlékszem, midőn évekkel ezelőtt egy este a 
Palatínus romjain ál lot tam; azon a római halmon, melyen 
egykor a hata lmas római császárok trónja állott. Pompás 
palotáikat szétrombolta az idők v ihara ; de az óriási alap-
falak ma is fenállanak. Olt állva s az összeomlott dicső-
ség felett elmélkedve, eszembe jutott, hogy innen kormá-
nyozták egykor a földközi tenger körül fekvő országokat; 
itt dobogott hajdan századokon keresztül a világtörténet 
szíve, s azon hatalmas uralkodók előtt, kik ezen magas-
laton székeltek, reszketve állott meg egykor 120 millió 
ember. Most már mindeme fénynek vége v a n ; most már 
erre az egykor rettegett hatalomra is áll a mondás : »sic 
transit glória mundi«, »így múlik el a világ dicsősége*. 

Azonban az estalkony fényében ott tündökölt a 
Palat ínus hegy átellenében a Pétertemplom fenséges kupo-
lája ; azé az óriási templomé, melynek nincsen pár ja 
sehol. Ennek a templomnak még a külalakja is azt mu-
tatja, hogy oly uralkodó tulajdona, kinek a lelki életben 
egészen kiváltságos szerep jutott. 

Igen, Rómának világi urasága teljesen elenyészett ; 
de helyébe lépett egy másik világuralom, a mely minden 
viharok és megpróbáltatások dacára még ma is erősen 
áll. A római pápa abban a teljes meggyőződésben él és 
működik, hogy ő hivatva van a Krisztus helyett az egész 
keresztyénség felett uralkodni. Reméli, hogy eljő az idő, 
a mikor ama népek is ura lma alá jutnak, a melyek most 
még távol állanak tőle. Hiszi, hogy joga van a népek és 
egyesek legnagyobb és legfontosabb életkérdéseiben döntő 
ítéletet mondani. Hogy a midőn különböző vélemények 
támadnak a keresztyén egyház szent okmányai és azok 
magyarázata felett, minden ily esetben a végérvényes 



ítélet őtet illeti. Midőn püspökök és más egyháznagyok 
nem tudnak megegyezni egymással, a viszályt ő egyenlíti 
el. Midőn a keresztyén államok népeiknek törvényeket 
hoznak, jogában áll azokhoz hozzájárulni, vagy azokat 
híveire nézve elfogadhatlanoknak jelenteni ki. Attól a 
meggyőződéstől van tehát áthatva, hogy őt a legfőbb 
tekintély illeti az egész világon ; hogy a mit ő, nem mint 
magán ember, nem mint szegény, gyarló ember, hanem 
hivatalánál fogva, mint pápa, mint az egyház feje mond: 
azt úgy kell fogadni, mintha maga a Jézus Krisztus 
mondaná. 

Sokáig nem volt bizonyos, hogy a római egyház 
teljes mértékben elfogadja a pápa csalhatatlanságát ; pedig 
igaz, hogy az a nagy tekintély, melynek a pápa már 
évszázadok óta örvend, különben is magában foglalta az 
ő csalatkozhatlanságának hitét. Nem szándékunk félre-
magyarázni ezt a csalhatatlanságot, hiszen a pápák 
jobbjai nagyon szerényen vélekedtek a magok egyénisé-
géről ; csakhogy — mondják a pápák — a mi gyarló, 
bűnös egyéniségünktől, a melynek épúgy szüksége van a 
gyóntató papra, mint bármely más római keresztyénnek, 
meg kell különböztetni a pápát, a Jézus Krisztustól ren-
delt uralkodót. A mit ő, mint magán ember mond, 
annak nem minden része tarthat igényt a csalhatatlan-
ságra ; de a mit, mint a Krisztus egyházának pásztora, 
ünnepélyesen jelent ki, vagy a mint iskolai nyelven mond-
ják : a mit ő ex cathedra — a szent székből ad tudtára 
a római keresztyéneknek, az magán hordozza a csalód-
hatatlanság törölhetlen bélyegét. 

Hogy ezt az előttünk idegen felfogást megérthessük, 
vissza kell emlékeznünk arra, hogy Izrael népének hajdan-
kori prófétái is azzal az igénynyel léptek fel, hogy ők a 
teljes isteni igazságot hirdetik és csak azt jelentik ki, 
a mit Isten sziveikben kijelentett. Tudatával birtak egyéni 
gyarlóságuk és tökéletlenségüknek; de mikor megragadta 
őket a prófétai lelkesedés, akkor elfeledték gyengeségüket 
és csak azt érezték, hogy ők a mindenható, igaz Isten 
eszközei, s oly nyomatékkal és bátorsággal léptek fel, a 
mi az ő igénytelen és szerény társadalmi állásukkal éles 
ellentétben állott. Vagy vegyünk elő egy közelebb eső 
példát : ugy-e vannak olyan komoly pillanatok, mikor az 
apa úgy szól gyermekéhez, hogy szinte át van hatva 
attól a tudat tól : »a mit én most mondok, azt maga 
Isten mondja általam és annak semmi köze az én egyéni 
gyarlóságomhoz és tökéletlenségemhez, és a mit én most 
gyermekeimnek leikökre kötök, azt föltétlen engedelmes-
séggel kell fogadniok*. 

De hát honnan veszi a pápa a jogot ahhoz, hogy 
ilyen magaslatra, ilyen hasonlíthatatlan méltóságra helyez-
kedjék ? Mert az már egyszer bizonyos, hogy ha a pápá-
nak joga van meghatározni az emberiséget illetőleg, hogy 
melyik törvény állhat és melyik törvény nem állhat meg; 
ha a legfontosabb kérdésben végérvényesen dönthet : 
akkor fölibe helyezkedik a császároknak, királyoknak és 
minden más földi hatalmasságoknak. Az egyház azt 
tanítja, hogy a pápa ezt a jogot Péter apostoltól vette, 
mert Péter volt a legelső római pápa. Péter pedig magá-
tól Jézustól vette ezt a nagyfontosságú és korlátlan hatal-
mat, mert ő neki azt mondta a mester : »a mit te meg-
kötendesz a földön, az meg lesz kötve az égben is; a mit 
te feloldandasz a földön, az fel lesz oldva a menyek-
ben is*. 

Ha már Jézus eme szavait összefüggésükben fog-
juk fel: egy egészen sajátos és megkapó történet bontakozik 
ki előttünk. Jézus tanítványai társaságában a (ienezáreth 
tava mellől Caesarea-Filippi városa felé tartott. Útközben 
kerdezte tanítvanyaitól: »Mit mondanak felőlem az emberek? 

— kinek tartanak engem ?« És a tanítványok azt felel-
ték: »Azt mondják, hogy te egy vagy a próféták közül«. 
»Hát ti, kinek tartotok engem?* Akkor felele Pé ter : >te 
vagy ama Krisztus, az élő Istennek fia*. E felelet által 
örvendetesen meglepetve, ezt mondja néki Jézus : »Simon! 
Jónsnak fia ! nem a test és vér jelentetették meg neked 
ezt a feleletet, hanem az én mennyei atyám. Te vagy 
Péter (kőszikla) és én erre a kősziklára építem fel az én 
egyházamat* 

Hogyan magyarázzuk már Péter feleletét? Jézus 
nem jelentette ki magát előzőleg Messiásnak; ő, az alá-
zatos szívű, várta türelmesen, hogy micsoda hatása lesz 
tanításának, prédikálásának, személyes befolyásának. És 
mint ítélt felőle a nagy sokaság ? >Ime, ez nem minden-
napi írástudó, hanem úgy beszél, mint a kinek isteni 
hatalma v a n ; mint egy a régi próféták közül*. Péter 
azonban még tovább megy. Az Úrral való állandó együtt-
lét közben olyan lelki nyugalomra és belső boldogságra 
tett szert, a melyről e lmondhatá : »ez többet ér mindama 
dicsőségnél, a mit az én népem a Messiástól remél. A 
földnek minden dicsősége micsoda ama méltósághoz képest 
a mit nekem az én Uram, mint Isten fia a d ? ! Mit ér a 
világ minden gyönyörűsége amaz égi honvágyhoz képest, 
a mit az Úr szivemben felkeltett?!* Legbensőbb szív-
beli tapasztalata mondatja vele: »le több vagy egy prófé-
tánál ; te vagy Krisztus, az élő Istennek fia*. Nem a 
pillanat fellobbanása adja ajkára a feleletet; hanem azért 
szólott úgy, mivel felismerte az Urnák legbensőbb lényét, 
evangéliumának legmélyebb értelmét. Természetes tehát, 
hogy mi Jézus feleletét így fogjuk fel: »én a te feleleted 
által igazolt érzületre építem fel az én egyházamat. Bárki 
is csak akkor lehet Istennek gyermekévé, ha úgy érez, 
úgy hisz, mint t e ! < — í g y hangzik a történet. 

Furrer K után Buszkay Gyula. 
(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 
Protestáns püspökök a protestáns ügyekről. 

Nem régen egy új politikai napilap indult meg 
»Magyar Szó* címmel, a mely egy egészen külön rova-
tot nyitott ha sáb j a ina ^Protestáns ügyek*-nek, s megindu-
lása óta naponként figyelemre méltó cikkeket és egyházi 
híreket közöl. A mi a lap politikai irányát illeti, ahhoz 
nekünk semmi közünk; annak helyességét vagy helytelen-
ségét bírálni nem tartjuk feladatunknak, mert mint pro-
testáns egyház, ügyeinket és érdekeinket semmiféle párt-
politikai irányzattal s annak ügyeivel vagy érdekeivel 
össze nem keverjük, sem összekevertetni nem engedhet-
jük. Bármi legyen is tehát a »Magyar Szó* politikája, az 
csak az ő politikája és nem a magyar protestáns egy-
házé. Mint olyan napilapot azonban, a mely a protestáns 
érdekeket támogatni kívánja a reakcionárius ultramonta-
nizmussal szemben, s a melyben helyet találhatnak, a 
róm. kath. egyház és főpapjai magasztalása helyett, a 
szegény, küzdő, de a magyar hazával lelkében összeforrt 
s annak érdekeit mindig híven szolgált és szolgáló pro-
testáns egyház ügyeit és érdekeit tárgyaló közlemények: 
szívesen üdvözöljük és e tekintetben való támogatását 
továbbra is köszönettel fogadjuk.* 

* A »Magyar Szó* c. politikai napilap a protestáns ügyek-
nek külön rovatot nyitott s azokat közvetlen forrásból részletesen 
szellőzteti. Dicsérjük ezt a jó szokását. De figyelmeztetjük a lapot 
is, a közönséget is, hogy a »M. Sz.« se egyházi, se politikai tekin-
tetben nem a protestáns egyház organuma. 



A nevezett lap, néhány legutóbbi számában, »Pro-
testáns püspökök a protestáns ügyekről* cím alatt figye-
lemre méltó püspöki nyilatkozatok köziött, a melyekről 
szükségesnek látjuk lapunkban is megemlékezni. A püspöki 
nyilatkozatok egyházunk mai helyzetére, a kongruára, az 
egyetemi prot. theológiai fakultás és az »erdélyi püspök< 
cím kérdésére vonatkoznak ; tehát épen a mai, aktuális 
ügyekre nézve tüntetik fel egyházunk vezető férfiainak 
véleményét. Protestáns egyházunkban nem a püspökök 
szava dönt ugyan ; de véleményüket ál talában véve mégis 
irányadónak tekintjük, lévén az nem puszta egyéni véle-
mény, hanem az egyház viszonyainak s érdekeinek ko-
moly megfontolásából leszürődött s mindenkor az egyház 
boldogítását célzó meggyőződés. E szempontból igen figye-
lemre méltók püspökeinknek a »Magyar Szó« által köz-
lött nyilatkozatai, s épen ezért jónak látjuk azokból a 
következőket reprodukálni. 

Dr. Bartók György erdélyi ref. püspök szerint a 
magyar prot. egyház ma válságos viszonyok között él; 
nagy erőpróbát kell kiáltania, de hiszi, hogy azt Isten 
segítségével és az evangéliumi hit erejével ki is fogja 
állani. Az »erdélyi püspök« cím kérdésében teljes szoli-
daritásban áll az erdélyi igazgató-tanács által készített 
memorandummal, miután minden jogi és történelmi argu-
mentum a mellett szól, hogy a gyulafehérvári róm. kath. 
püspököt nem az »erdélyi püspök«, hanem az »erdélyi 
róm. kath. püspök« cím illeti meg. 

>Nem kicsi kérdés ez, s nem is csupán felekezet-
közi kérdés; hanem per eminentiam közjogi kérdés. Épen 
azért az erdélyi ev. ref. egyházkerület el van határozva, 
hogy ha a kormány a nyert felvilágosítások után is ra-
gaszkodnék téves rendeletéhez : felirattal a képviselőház-
hoz fordul, s egyáltalán minden törvényes eszközt meg-
ragad sérelme orvoslására. A magyar közjog sarkalatos 
tétele a bevett vallásfelekezetek egyenjogúsága. Ez ellen a 
közjogi rend ellen való támadás a kultusz-miniszter ren-
delete, mely a róm. kath. püspök címét úgy állapítja meg, 
mintha az Erdély egyetemes püspöke volna. Ezt a felfo-
gást nem szabad érvényesülni engedni, s ebben az erdé-
lyiek számítanak úgy a testvér ev. ref. egyházkerületek 
és konvent, valamint a testvér ág. ev. egyház támoga-
tására.* 

A kongruának 1200, illetve 1600 koronáig bizto-
sítása, szerinte, egyáltalában nem jelenti az 1848. XX. 
t. c. által előirt állami kötelesség beváltását. Panaszosan 
szól továbbá a segélyek kiosztásának lassúságáról, a mely 
körülmény az erdélyi ref. egyházkerületre nézve igen 
keserves, a hol hatvankét anyaegyház van lelkész nélkül, 
épen a papi fizetés elégtelensége miatt. Igen különös, 
hogy a konvent által hitelesített bevallási adatokat a 
minisztériumban kifogásolják és azoknak dokumentálására 
uj, községi bizonyítványokat kívánnak be. 

Zelenka Pál tiszai evang. püspök szerint a kongrua-
kiegészűést nem lehet elfogadni az 1848. XX. t. c. végre-
hajtásául. A kongrua-kiegészítés egyszerűen csak alamizsna, 
s mint ilyen sem a legszerencsésebb formában adva. A 
protestáns egyházaknak joguk van az államtól ép oly 
dotációt igényelni, mint a minőt a róm. Icath. egyház 
évszázadok óta élvez. A személyenkint adott segély eny-
hít valamit egyesek baján, de épen nem emeli az egyház 
tekintélyét és függetlenségét. Másképen kellett volna ezt 
a kérdést elintézni. Vegyes bizottságot küldeni ki, mely 
megállapítja vala a kongrua-kiegészítési szükségletet, s a 
kormány azután a segélyösszeget, egységes tételben a 
konventnek juttatta volna, hogy az a kerületek útján, nem 
sablon, hanem a valóságos szükség és az egyházi érdekek 
szerint gondoskodjék a kiosztásról. Ez adott^volna rá módot, 

hogy a protestantizmus elháríthassa a lelkész-hiányban 
fenyegető veszedelmet, a mely nem csupán felekezeti, 
hanem szociális és nemzeti veszedelem is. Módja lett volna, 
épen az exponált vidékeken, esetleg több apró eklézsia 
összevonásával, erős lelkészségeket teremtenie, melyek a 
a rájok bízott missziót minden irányban híven teljesít-
hetik. Egyenlő mértéket kell alkalmazni a felekezetek 
között. Hivatalos kimutatás szerint 235 millió forintot 
kapott a r. katholikus egyház az államtól. Jogosan követel -
heti az evangélikus egyház az arányosan r á e s ő 23 millió 
forintot, mint állandó tőkét, vagy az ennek megfelelő 
1.320,000 frt évi kamatot. 1894-ben az akkori miniszter-
elnök s minisztérium álláspontja az volt, hogy az 1848. 
évi XXII. t.-cikk értelmében külön törvényben lesz a protes-
táns egyházak állami dotációja biztosítva. Ugyancsak 
nyilvános tény, hogy az evang. egyházak 1894-ben fel-
szólítást kaptak a minisztérium részéről, hogy méltányos 
igényeiknek részletes kimutatását terjeszszék be. Tehát az 
1848-ki törvény igeretén és kötelességén felül hivatkoz-
nunk lehet és kell az 1894-ki kormány Ígéretére és kötele-
zettségére is. 

Az egyetemi prot. theol. fakultást feltétlenül szük-
ségesnek tart ja a viszonosság alapján. Hogy hol legyen 
ez a theologiai fakultás : Budapesten-e vagy Kolozsvárott ? 
ezen vitatkozni alig lehet. A protestáns theologiai fakul-
tásnak ott kell lennie, a hol a r. kath. theologiai fakultas 
van. A felekezeti koordináltság viszonyát ebben is fel 
kell tüntetni. Furcsa volna az, hogy az állam által fenn-
tartott r. kath. theologiai fakultás a fővárosban volna, a 
protestáns theologiai fakultás pedig a vidéken. Ebben a 
kérdésben a protestáns önérzetnek kell szolgálni direktívául. 

Kiss Áron tiszántúli ref. püspök nem nyilatkozott 
ugyan részletesen, de kijelentette, hogy egy nézeten van 
püspöktársaival. A protestantizmusnak vannak közös érdekei 
és ha ezek megtámadta tnak: szolidáris lesz a védelemben 
az egész protestantizmus. Ha a viszonyok fejlődése úgy 
tart tovább, hogy szükség lesz az ő fellépésére is : rendület-
lenül meg fog állani egyháza jogai és érdekei mellett. 

Kun Bertalan tiszáninneni ref. püspök és konventi 
elnök a kongruár.a, a prot. theol. fakultásra és az »erdé-
lyi püspök• címre nézve nyilatkozott, s nyilatkozata igen 
nagy súlylyal esik a latba. Szerinte is a kongrua kiegé-
szítés nem végrehajtása az 1848. XX. t. cikk intenciójá-
nak. Ez csak csillapító szer az égető sebre; de egyhá-
zainknak nem az a felsegélése, a melyre szükségünk van. 
A kongrua-törvény nem méltányos a lelkészekkel szem-
ben, a mennyiben nem ad módot arra, hogy egy kis 
egyházban régen szolgáló lelkész jövedelmét, annak ér-
deme szerint emelhessék. A törvény egyenlő mértékkel 
mér a régi és a fiatal lelkészeknek; pedig míg a fiatal 
lelkészek előtt nyitva áll még az út a jobb jövedelmű 
parókhiákra jutásra, addig az öreg, hiven szolgált lelki-
pásztorok előtt az már a legtöbb esetben el van zárva 
és nem is számíthat soha 1600 koronánál több jövede-
lemre. A kongrua-segélyt ki kellett volna adni az egyház-
kerületeknek, hogy azok magok oszszák azokat ki, a körül-
ményeknek és a méltányosságnak megfelelőleg. Ugyancsak 
felpanaszolta ő is, hogy a kiegészítés igen lassan halad 
és türelmetlenkedésre és panaszokra ad alkalmat. 

Hogy legyen egyetemi prot. theologiai fakultás: 
jogos kívánsága a protestánsoknak. De tekintettel a fen-
forgó viszonyokra, inkább beéri azzal, a minek a sikere 
valószínűbb, semhogy mitse érjen el. Épen azért a fa-
kultást Kolozsvárott óhaj taná látni és pedig olyanképen, 
hogy a jelenleg ott már külön meglévő ref'. theológia, 
kibővítve az evangelikus theológiával, képezné az egyetem 
prot. theologiai fakultását. Kívánatosnak tartja mindazon-



által annak Pesten való létesítését, ha ez kivihető. — 
Mindenesetre fenn kell tartani a vidéki theologiákat is. 
S talán helyes volna, ha ez az egyetemi fakultás pótolná 
a külföldi egyetemeket. Azok nyernének ott magasabb 
kiképezteté-st. a kik elvégezték a vidéki theologiák vala-
melyikét. 

Az erdélyi püspöki cím kérdésében szintén jogos az 
álláspontja a protestánsoknak. így nem lenne más püspök 
Erdélyben, mint a r. kathol ikus; nem lenne elismerve 
a protestáns püspökök létele sem. A protestáns álláspont 
az egyedül törvényes ebben a kérdésben. A kerületek, 
valamint az egyetemes konvent tárgyalni fogják ezt a 
kérdést is. A többi protestánsok is teljes odaadással fog-
nak küzdeni erdélyi hittestvéreik érdekében, mert tudják, 
hogy itt nem tisztán a cím kérdése forog szóban, hanem 
igenis egy elrejtett hatalmi kérdés. 

íme, ezek a püspökök nézetei. Fontosak, a jövő 
cselekvésre és a protestáns egyházak magatar tására nézve 
irányadók. Bizonyos, hogy ellenfeleink igyekezni fognak 
úgy minősíteni e nyilatkozatokat, mint állásfoglalást a 
mostani kormány és a róm. kath. egyház ellen. A Buda-
pesti Hirlap mult vasárnapi vezércikke már meg is fújta 
ez irányban a riadót, vádolva bennünket azzal, hogy 
politikai pártot akarunk formálni és felekezeti harcot 
szítani. E vezércikkre megadja a választ mai számunk 
első cikke; de e helyen is felhívjuk püspökeink nyilat-
kozataira nézve biróul az egész nemzet Ítéletét, hogy 
van-e azokban akár politikai pártszempont, akár feleke-
zeti harc sz í t ása? Nem tárgyalnak ezek a nyilatkozatok 
semmi egyebet, mint a melyek az egyháznak egyházi 
érdekei. Nem keverik ezeket össze semmi hozzájok nem 
tartozó dolgokkal vagy érdekekkel; nem irányulnak semmi 
másra, mint az egyház javára s jogai megvédésére. Ám 
hangozzék azért tel ellenünk az ultramonfán reakció 
hazug vádja : részünkön van az igazság, a jog, s hisz-
szük, hogy részünkön leend az egész elfogulatlan s az 
ul tramontanizmus által el nem vakított nemzet is! 

H. I. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal mult évi de-

cember havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-
Szlavonország kivételével, december havában élve szü-
letett: 50,268. ha lva : 1084; elhalt hét éven alul: 16,936, 
hét éven felül: 20 ,048; összesen: 36,984. — Népsza-
porodás: 13,282. Házasság köttetett: 6179. Ebből vegyes-
házasság: 990, % - b a n : 16 02. Tiszta ág. h. ev. házas-
ság : 6 5 3 ; tiszta ev. ref. házasság: 2375. 

Azon 77 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
11 esetben az apa, 2 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség-. 9. Megegyezés nem léte-
sült 64 esetben. Azon 91 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegye-
zés szerint 7 esetben az apa, 11 esetben az anya vallá-
sát fogják követni a gyermekek. Veszteség: 4. Megegye-
zés nem létesült 73 esetben. Azon 102 vegyesházasságból 
pedig, hol az egyik fel ág. h. ev., a másik fél nem róm. 
kath., de más vallású, 12 esetben létesült megegyezés, 
melyből 4 esetben az ág. hitv. ev., 8 esetben a más val-
lást fogják követni a gyermekek. Megegyezés nem létesült 

90 esetben. Veszteség: 4. Ezen esetekben az ág. h. ev. 
egyház nyeresége az ev. ref. egyháztól 2, az izraelita hitfe-
lekezettől 2 ; vesztesége pedig, a gör.-kath. egyházzal szem-
ben egy, az ev. ref. egyházzal szemben 7. — December 
havában 2 ág. h. ev. vőlegény és 2 menyasszony kötött 
házasságot izraelita menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel. 
Megegyezés mindkét esetben egyszer-egyszer történt, az 
ág. h. ev. egyház javára. 

Azon 220 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 23 eset-
ben az apa, 23 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Nyereség-veszteség : 0. Megegyezés nem lé-
tesült 174 esetben. Azon 219 vegyesházasságból, a hol a 
vőlegény ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 25 esetben az apa, 28 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség : 3. Megegyezés nem 
létesült 166 esetben. Azon 206 vegyesházasságból, hol 
az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., de 
más vallású, 23 esetben létesült megegyezés, melyekből 
15 esetben az ev. ref., 8 esetben a más vallást fogják 
követni a gyermekek. Nyereség: 7. Megegyezés nem léte-
sült 183 esetben. Ezen esetekben az ev. ref. egyház nyere-
sége, a gör.-kath. egyháztól 3, a gör. keletitől 2, az ág. h. 
ev. egyháztól 7, az izraelita hitfelekezettől 3 ; vesztesége 
pedig, a gör.-kath. egyházzal szemben 3, a gör. keletivél 
szemben egy, az ág. h. ev. egyházzal szemben 2, az 
unitáriussal szemben 2. — December havában 5 ev. ref. 
vőlegény és 4 menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel. Megegyezés csak az 
előbbinél létesült két esetben az ev. ref. egyház javára. 

A róm. kath. egyház december havában, a két pro-
testáns egyháztól fent jelzett hódításon kívül, a 118 nem 
evang. vagy ref., de más vallásúval kötöft vegyesházas-
ságból megegyezés szerint vesztett 3 esetben, de részére 
11 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. — Nyere-
sége tehát itt is: 8. Megegyezés nem létesült 104 eset-
ben. Vesztesége, a gör.-keleti egyházzal szemben 2, az 
izraelita hitfelekezettel szemben 1 ; nyeresége pedig, a 
gör.-keleti egyháztól 4, az unitáriustól 2, az izraelita 
hitfelekezettől 5. — December havában 9 róm. kath. 
vőlegény és 13 menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel. Megegyezés az 
előbbinél 3, az utóbbinál 2 esetben a róm. kath. egyház 
javára és az utóbbinál egy esetben az izraelita hitfele-
kezet előnyére létesült. — Keresziyén és izraelita között 
december havában összesen 35 házasság köttetett. 

Horvát-Szlavonországban, december havában ösz-
szesen 120 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság: 
8, % - b a n : 6 6 7 . — Tiszta róm. kath. házasság 90, 
tiszta ág. h. ev. 8, tiszta ev. ref. 3. — Egy ág. h. ev. 
vőlegény kötött házasságot róm. kath. menyasszonynyal ; 
megegyezés nem létesült. Három ág. h. ev. vőlegény ev. 
ref. menyasszonynyal; megegyezés egy esetben létesült, az 
ág. h. ev. egyház javára . Nyereség: í . Ev. ref. veseteség: 
1. Két görög-keleti vőlegény és 2 menyasszony római 
kath menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel; megegyezés 



az előbbinél egy esetben a gör.-keleti és egy esetben a 
róm. kath egyház javára létesült. 

E szerint a mult évi december havában az ág. h. 
ev. egyház vesztesége, a róm. katholikus egyházzal szem-
ben Magyarországon: 13, Horvát-Szlavonországokban nye-
reség-vesztesége : 0. Vesztesége más hitfelekezetekkel szem-
ben, Magyarországon : 4, Horvát-Szlavonországokban vesz-
tesége : egy: — Összes vesztesége tehát mult évi december 
havában: 16. — Az ev. ref. egyház vesztesége, a róm. 
katholikus egyházzal szemben, Magyarországon : 3, Horvát-
Szlavonországokban nyereség-vesztesége 0. Nyeresége 
más hitfelekezetekkel szemben, Magyarországon : 7 ; Hor-
vát-Szlavon-országokban vesztesége egy. Összes nyeresége 
tehát december havában: 6. 

Ezek után, az ezen rovatban hónapról-hónapra kö-
zölt adatok alapján, az 1899. évi vegyesházassági nyereség-
veszteség számlát következőleg tüntetjük fel : Az ág. h. 
ev. egyház összes vesztesége Magyarországon és Horvát-
Szlavonországokban, a gyermekek vallására vonatkozó 
megegyezéseknél : 435. — Az ev. ref. egyház összes vesz-
tesége: 511. 

Az ev. ref. egyház az 1899. év folyamán március 
és december hónapokban ért el 22 nyereséget, nemcsak a 
többi, hanem a róm. kath. egyházzal szemben is; az ág. 
h. ev. egyház vesztesége hónapról-hónapra állandó. — A 
politikai községek beosztása, missziói pontok, missziói 
lelkészek bizonyára ezen veszteségek ellensúlyozására is 
szerveztettek. — Hol van e téren működésük eredménye ? 
Ez volna kívánatos. — Utazási, látogatási puszta jelenté-
sek nem elegendők. 

Az új egyházpolitikai törvényeknek életbeléptetése, 
illetőleg az 1868. évi 53. t.-c. eltörlése folytán a gyer-
mekek vallására történt megegyezéseknél az ág. h. ev. 
egyház vesztesége: 

1895. október l-jétől ez év végéig . . 60 
1896. januártól decemberig 358 
1897. évben 351 
1898. évben 446 
1899. évben (ideiglenes) 435 

összesen: 1650 
Az ev. ref. egyház vesztesége : 

1895. október l-jétől ez év végéig . . 89 
1896. évben 484 
1897. évben 525 
1898. évben 468 
1899. évben (ideiglenes) 511 

összesen: 2077 

Ezek a számok elég világosan és érthetően beszélnek, 
s ha az ezekből házasságokból születendő gyermekek 
számát vennők tekintetbe, akkor annak 5 0 % m é g nagyobb 
veszteséget mutatna. 

És még mindig vannak, kik semmi bajt nem látnak, 
kik szerint minden rendben van. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Az amerikai egyházi élet köréből. 
Mac Giff'ert, a new-yorki theologiai szeminárium 

tanára visszatetszést szült legközelebb bizonyos nyilat-
kozataival, a melyek több-kevesebb ellentétben állanak 
az írás tanaival. Különösen feltűnést keltettek az úrvacsora 
kérdésében, a negyedik evangéliumnak, az Apostolok 
Cselekedeteinek hitelessége felől, végre Krisztus személye 
felől tett nyilatkozatai. 

Az ügy a new-yorki presbitérium elé került, mely 
erre nézve szótöbbséggel a következő határozatot hozta : 
»A presbitérium Mac Giffert tanát bizonyos pontokban 
tévesnek és az í rás tanától eltérőnek találván, megelég-
szik Mac Giffert azon őszinte nyilatkozatával, hogy a 
lényeges kérdésekben alkalmazkodni fog a presbiteri egy-
ház hitéhez; úgy véli ugyan, hogy jelenleg sem az egy-
ház érdekei, sem a tan tisztaságának védelme nincsenek 
veszélyeztetve: de hogy az eretnekség elharapódzása nagy 
bajt ne hozzon Krisztus egyházára, elhatározza, hogy fel-
hívja a gyülekezet minden tagiát, hogy a kárhoztatott 
tanok elfogadásától tartózkodjanak és legyenek különbséget 
a kritika elmélete és a hit bizonyos igazságai között*. 

Ez intézkedés dacára dr. Birch bizonyos pontokat 
sorolt fel, a melyekre támaszkodva kívánja, hogy a pres-
bitérium forma szerint hivja fel a vádlott tanárt , hogy 
előtte ünnepélyesen magyarázza ki magát. A presbitérium 
ujabb gyűlésben erre fel is szólította Mac Giffertet. 

* * 
* 

Az amerikai újságok sok érdekes adatot közölnek 
a nem rég elhunyt dr. Moody-ról. Utolsó szavai — mond-
ják — ezek vol tak: »Látom eltűnni a földet, megnyílni 
az eget. Isten hív engemet!* Több héten át szenvedet t ; 
de fájdalmai tiszta és erős hitét megingatni nem tudták. 
Megtérésére célozva szerette mondan i : »Test szerint 
1837-ben születtem, de lélek szerint 1857-ben. Ha azt 
mondják nektek, hogy Moody meghalt, ne higyjétek. A 
ki lélektől született, az örökké él!« 

Northfieldben fiú-iskolát és leány-szemináriumot ala-
pított ; továbbá egy biblia-tudományi iskolát létesített. Fele-
sége sokban segedelmére volt a meeting-eken. »Ha nehéz 
ügy fordul elő — úgymond, — feleségemre bízom azt* 
Mikor én meg sem tudom magamat értetni, ő már egy 
lelket megnyert a Krisztusnak.* 

Moody theologiája 17 éves korától mindig ugyanaz 
volt; erősen ragaszkodott pl. a biblia betűszerinti ihleté-
hez. Beszédeiben ritkán tárgyalt theologiai kérdéseket. 
Prédikációja körülbelül ezen szavakban foglalható össze 
>ne félj, megbocsáttattak bűneid!* És ez — mondá — 
nem puszta hipotézis, mely Isten szeretetének bölcsele-
tére alapí t tatnék; de bizonyos és megdönthetetlen tény, 
a mely mellett bizonyságot tesz Krisztus élete, szenvedése 
és halála épen úgy, mint az ő sajá t tapasztalata. 

* * 
* 



A metho(listáknak legközelebb Szent-Louisban tar-
tott kongresszusa a modern kritika kérdésével foglalko-
zott. A tudós Anderson, Sheldon tanár és Learred fel-
váltva dicsőítették a modern kritikát. Learred tanár sze-
rint »manapság az összes kritikusok, a tudomány em-
berei, a művelt lelkek megegyezően vallják, hogy a dogma 
elvesztette erejét és az egyháznak, ha csak meg akar ja 
tartani keblében a művelt embereket, tökéletesen meg 
kell változtatnia a legfontosabb kérdésekben elfoglalt 
álláspontját, s a keresztyén igazság fáklyájával főleg a 
modern élet társadalmi, erkölcsi és vallási kérdéseit kell 
bevilágítania. Tények állanak előttünk, a melyek legke-
vésbé sem mutatnak a hit hanya t lásá ra ; sőt ellenkezőleg 
azt bizonyítják, hogy az igazi keresztyénség tud alkal-
mazkodni a különböző korokhoz. A methodizmus és a 
keresztyénségnek egyéb alakulatai csak gazdagabbak lehet-
nek, ha a kritikának bizonyos következtetéseit elfogadják.* 

Még ez nem minden. A bosztoni diákok egy része 
tiltakozott ezek ellen a vélekedések ellen és heterodoxiá-
val vádolta meg Sheldont, az ószövetségi írásmagyarázat 
tanárát . A fakultás tanácsa helyeselte Sheldon elveit és 
ennek következtében kilenc diák ott hagyta a fakultást ; 
célzásokat tévén Sheldon elvtársára, Mitchell tanárra is. 

Úgy látszik, hogy ezek a tiltakozó diákok jelenleg 
nagy zavarban vannak, mert egy theologiai iskolába sem 
léphetnek be, míg vissza nem vonják az általuk szer-
kesztett tiltakozást. Ez a tiltakozás kissé ssenvedélyes 
szavakba van öntve. Ellenállnak — úgymond — bizo-
nyos tanárok unitárizmusának, skepticizmusának és racio-
nálizmusának. Nem értik, hogy a tisztességnek legelemibb 
érzése sincs meg dr. Mitchelben, s nem veszi észre hely-
zetének rendellenes voltát. — E támadásra Mitchell ki-
nyilvánította, hogy hisz a csodában; de hirdeti, hogy 
a Genezis első fejezetei bizonyos legendái elemeket fog-
lalnak magukban. — Végeredményül úgy látszik, hogy ha 
egy-két tanár túlságosan messze hatol is kr i t ikájában: a 
methodista egyház érzi a szükségét annak, hogy bizonyos 
kritikai nézeteket elfogadjon ; nem azért, hogy lerombolja, 
hanem hogy újjászervezze theológiáját. 

* * * 

Veszélyben van-e hát a biblia ? Ez a kérdés ter-
mészetesen vetődik fel a jelen viszonyok között. Ezt kér-
dezi Edwards is az Evangelist jan. 18-iki számában. Az 
ő felelete tagadó. »A legjobb dolgok — úgymond — a 
a melyeket Isten ad nekünk, mindig ki vannak téve annak 
a veszélynek, hogy az ember ostobasága vagy gonoszsága 
vagy elveszti, vayy elrontja. Ez az igazság a családról, 
az egyházról, a hitről, a szabadságról, a lelkiismeretről, 
a józanészről és a bibliáról is.« Azután idézi több theo-
lógusnak a független kritika kérdésében alkotott vélemé-
nyét, a többek közt Fischerét, ki így nyilatkozik: »A kri-
tika következtetései semmiesetre sem terjednek odáig, hogy 
csökkentenék a bibliának, mint isteni kijelentésnek tekin-
télyét vagy erejét.* Mead tanár így szól: >A hit a Krisztus-
ban, vagy a bizalom a kritika iránt, telsesen összeférhető 

dolgok.* Végre idézi és vallja maga is, egy más ame-
rikai theologusnak eme kijelentését: »Az őszinte kritika 
nem egyéb, mint az igazság keresése, s az sohasem lehet 
túlsók. Én a független kritikát nemcsak tökéletesen jogos-
nak, de nagyon szükségesnek is tartom és lehetetlen 
különbség nélkül elkárhoztatni.* 

* * * 

A keresztyén ifjúsági egyesület érdekes munkát foly-
tat a Filippini-háborúban résztvett katonák között. Fitz-
bourgh Lee ezredes bátran kijelentette, hogy erkölcsi 
szempontból ez az egyesület kiváló befolyást gyakorolt 
a csapatok között, a melyeknek erkölcsisége rendesen 
oly romlott szokott lenni. íme a lelkesítő és az örven-
detes példa. Kubában, Porto-Ricoban jótettek bizonyítják, 
hogy az egyesület nem hiaba munkálkodott. Különösen 
Manillában értek el nagy sikert. Ebben a városban 
120 vallásos társulat, s 77 más egylet van. A katonák 
közül többen igazi megtérésüknek adták bizonyságát; 
mások azt kérték, hogy imádkozzanak érettük. 25 eset-
könyvet osztottak ki köztük, s a katonák nagy örömmel 
fogadták a jó és építő olvasni valókat. Már arról gondol-
koznak, hogy egy nagy helyiséget építenek, a hol össze 
gyűlhessenek a katonák, mert most csak ideiglenesen 
vannak berendezve, és számítanak rá, hogy tesznek is 
valamit, mert hiszen a Filippini-szigeteken jelenleg 50,000 
amerikai katona van. 

Hát a mi édes hazánk fiai a katonai szolgálatban 
mennyi erkölcsi veszélynek vannak kitéve! Ki törődik 
velük? Bizony vajmi kevés világot vet oda az evangélium 
fáklyája. 

A Christianisme után 
Lic. Rácz Kálmán. 

N E K R O L O G . 
Dwight L. Moody. 

Nagy halottja volt a lezárult évszázad utolsó hó-
napjában, — épen a karácsonyi napokban — az ameri-
kai prot. világnak. Meghalt a világszerte (s mondjuk ki 
mindjár t : — méltán) legnagyobbnak ismert evangélista: 
Dwight L. Moody. 

Kevéssel halála előtt még Kansas Cityben tartott 
istentiszteletet, óriási gyülekezet előtt, s pár napra rá 
nemes lelkét szülő városában, mely hely legintenzívebb 
tevékenységének munkatere volt, kilehelte. 

Moody a szó szoros értelmében a földön élt leg-
jobb és legnemesebb emberek egyike volt, s a mellett 
tipikus »evangelista*. Nem mondhatom, hogy szenzacio-
nálista prédikátor lett volna; sőt inkább beszédeiben, tet-
teiben a lehető legnagyobb egyszerűség és természetes-
ség jellemezte. Csodás hatásának titka, elismert nagy 
képzettsége és a bibliában való tökéletes jártassága mel-
lett, épen ebben rejlett. Keresztyén társaságokban az ó 
neve mindenütt legitiszteltebb, egyénisége a legszeretet-



tebb volt. Tény az, hogy nincs ember ezen a nagy vilá-
gon, a ki összevéve annyi egyén előtt beszélt volna, mint 
Moodv. A hol csak megjelent, ott a legóriásabb templo-
mok zsúfolásig megteltek. Az emberek, kezdve a legelő-
kelőbb néptől, le a legszegényebbekig, a szó szoros értel-
mében törték magukat utána, hogy őtet hallgathassák. 
Templomai előtt az istentisztelet idején minden utcai 
közlekedés fennakadt, a hintók sokasága és a néptömeg 
áradata miatt. Rendesen 2 hétig prédikált egy ugyanazon 
városban és templomban, s az emberek sohasem unták meg 
hallgatni. E sorok Írójának Chicagóban volt alkalma hall-
gatni Moodyt s vele személyesen is megismerkedhetni. 

Midőn közhírré volt téve, hogy Moodyjön Chicagóba, 
a Bible Inslitute titkárához két nap alatt 3000 megkereső 
levél jött jegyekért. Két héttel az istentisztelet tar tása 
előtt a legnagyobb protekcióval sem lehetett többé jegyet 
kapni. A pódiumra 300 lelkész számára bocsátottak és 
adtak ki jegyeket. Moody mindnyájunkat bemutattatott 
magának, s a mennyire az idő megengedte, hosszabban, 
rövidebben beszélgetett mindnyájunkkal. Reám a legkedve-
sebb, a legjóságosabb ember benyomását tette, a kivel 
csak életemben valaha találkoztam. 

* * 
* 

Nagyon sokat vitatták, hogy mi lehetett Moody rend-
kívüli sikerének és ha tásának valódi t i tka? Nagyon sokan 
próbáltak ezt megfejteni, s az ő prédikálási methódusát 
is utánozni, a nélkül, hogy csak bármely irányban is 
sikert értek volna el. Nekem meggyőződésem az, hogy 
Moodyt ama rendkivüli sikerek elérésére az ő óriási hite, 
a Krisztus szerelmének őszinte és mély átérzése, és az 
az égő buzgalom képesítették, mely mindent kész tenni 
és áldozni a Krisztusért. Nem ismert fáradságot, ha 
Krisztus szent ügyének előbbviteléről volt szó. Nem volt 
előtte becsesebb, drágább valami, mint az egyén lelke, 
melynek megmentésére mindent elkövetni kész vala. 

Moody nagyon egyszerű ember volt, úgy fellépésé-
ben, mind beszédmodorában és egész életmódjában. Azt 
azonban nem lehet mondani, hogy teljesen képzetlen lett 
volna. Iskolai képzettsége, igaz, nem volt, mert soha sem 
járt semmiféle iskolába. 18 éves koráig a csizmadia 
mesterséget folytatta. írni olvasni is önszorgalomból tanult 
meg; de felnőtt korában annál többet tanult. Nagyon 
sok jó könyvet olvasott és nagyon sokat tapasztalt az 
élet iskolájában is; de legtöbbet a bibliából tanult, melyet 
alig ismert valaki jobban, mint ő. 

Prédikálási modora pára t lan , utánozhatlan volt. Az 
a kedvesség, a hogyan Isten igéjét hirdette, meghódította 
az ügynek a legelfásultabb, a legridegebb szívet is. Pedig 
igazán nem tett egyebet, mint csak prédikálta a tiszta 
evangéliumot. Soha nem beszélt virágos nyelven ; költői 
hasonlatokat, szónoki mesterfogásokat soha nem alkalma-
zott. Ugy adta Istennek igéjét, a mint azt ő vette a bib-
liából. Soha nem támasztott kételyt a hallgatókban a 
bibliának egyetlen helye iránt sem. A teljes biblia Isten-
től ihletett: ezt vallotta s hirdette mindenkor. Maga mondá, 
hogy neki szőrszálhasogató betűvizsgálásokra nincs ideje. 

Legkedveltebb thémája a bűn volt. Kifogyhatatlan 
volt e tárgynál uj és uj gondolatok előhozásában. Általá-
ban csaknem minden beszéde a megtérés, az újjászületés 
körül forgott. E kérdésről hallottam én is őt csodás me-
leg közvetlenséggel beszélni. A chicagói Tribüné megtette 
Moodyval azt, hogy lapja olvasó közönségének fénykép 
lenyomatokban is bemutatta azt a hatást, mit Moody az 
ő templomi közönségére gyakorolni szokott. Az istentisz-
telet megkezdése előtt fényképező készüléket állíttatott az 
utca egy alkalmas helyére, s onnan a bevonuló közönsé-
get kisebb-nagyobb időközökben sorra fényképeztette. Csupa 
vidám, nevető arcok. Előkelő hölgyek, uracsok, kik talán 
ide is mulatni jöttek. Kifelé jövet azonban nem egynek 
arcán lehetett észrevenni a lepergő könyeket. Mintha 
csak kicserélték volna a bemenő és kijövő közönséget. 
Annyira különbözött egymástól a két közönség, mint egy 
lakodalmi és egy gyászmenet. Minden istentiszteleti össze-
jövetelen százan és százan tértek meg. És ez a legkét-
ségbevonhatlanabb bizonysága Moody belső elhivattatásá-
nak. Szép jellemvonás volt benne, hogy a hivatásos lel-
készeket sohasem tette sem kritika, sem gúnyolódás 
tárgyává. Pedig az u. n. evangélisták épen ebben szok-
tak excellálni. Néki ilyen alacsony eszközök igénybe-
vételére nem is volt szüksége. 

Moody maga több könyvet irt, még többet irtak 
róla tisztelői, barátai , s azok az üzletemberek, kik az ő 
hírnevét kihasználták. Könyvei száz és száz ezer példány-
ban forognak közkézen, többnyire nagyon olcsó kiadásban. 
Ő volt az egyetlen egyházi férfi, kinek rendelkezésére az 
összes vasúti társulatok felajánlották bármely időben 
igénybe vehető szalonkocsijaikat, s különvonataikat. S Moody 
ezeket használta is. Moody halálát gyászolják mindenütt, 
a hol csak az evangélium diadala, Isten országa előbb-
vitelének szent ügye iránt fogékony szivek dobognak. 
Benne az Ecclesia militans egy nagy képességekkel meg-
áldott, kipróbált hűségű harcost veszített. Halála gyönyörű 
volt. Szebb nem is lehetett volna. Nyugodtan aludt el 
Krisztus ölén. Végszavai valának: »Látom az egeket meg-
nyílni előttem«. Mire kimondá a végső szót, lelke Isten 
előtt volt. Legyen az igaznak emléke áldott ! 

Chicago. Ills. (8504 Superior ave). 

Harsdnyi Sándor. 
ev. református missziói lelkész. 

I R O D A L O M . 
** P é l d á k a h é b e r k ö l t é s z e t t e r m é k e i b ő l . Át-

dolgozta és bevezette Vásárhelyi Zsigmond, az ujbánov-
cei ev. ref. egyház lelkipásztora. Debrecen, 1900, László 
Albert könyvkereskedése. Nagy 8-ad rétben 78 lap, á ra 
1 kor. 20 fillér. — Az Énekeskönyv folyamatban levő 
revíziója adott tollat szerző kezébe, hogy néhány zsoltárt 
átírjon és hogy az átdolgozásához értekezést szerkeszszen. 
Vásárhelyi dolgozata a gyakorlati átdolgozásban rátermett-
séget mutat, az elméleti ismeretek terén kellő tanultságra 



vall. Az átdolgozott zsoltárok elé érdekes tanulmányt 
csatol a héber költészetről, melyet Kinzler nyomán követ-
kezőleg jel lemez: »A héber költészet nem oly gazdag és 
nem oly sokoldalú, mint pl. a görögöké, de magasztos 
egyszerűségében, természetességében és kristálytiszta vilá-
gosságában felülmúlja azt. Itt a ta r ta lom magasságának 
ereje és érzete túlemelik a költőt a fo rmákon, jóval felül 
a művészet pipereszerein. Itt a köl temény nem egveb, 
mint az ihletnek viszhangja, válasz a magasztos jelenésre*. 
Azután, a héber költészet nagyon bölcsészeti jellegű. De 
ez a bölcsészet nem a vallással meghasonlot t lelkek két-
kedése. Ellenkezőleg. A héber bölcselők »a vallás-csúfolók 
ellen és azok ellenében állnak sorompóba , a kik szabad-
elvű ál láspontjuk szine alatt hamis tudományt plántá lnak 
a kijelentett igazság helyébe s vallásbeli közömbösséget 
ol tanak a nép szellemébe. A héber bölcseletet vallás-
erkölcstani tervszerűség, következetesség és célszerűség 
jellemzi*. De legjellemzőbb sa ja tossága a héber költészet-
nek a parallelizmus vagy gondolatr ím, melynek Lowth 
és Wet t e nyomán há rom alakját különbözteti meg. A 
synonim parallelizmus, az ellentétes parallelizmus és a 
fokozatos parallelizmus. — Zsoltár átdolgozásaiban 
szerző azt a helyes vezérelvet ta r t ja szem előtt, hogy az 
átdolgozás nem lehet oly gyökeres, hogy az átdolgozott 
darabok keresztyén jelleget kap janak ; elég annyi , hogy 
a tar ta lomból legalább az alapeszme átjöj jön, a forma 
pedig, s kivált a parallelizmus, m e g m a r a d j o n ; a nyelvezet-
ben pedig rövidségre és egyszerűségre törekedett, s kerülte 
a hosszabb kifejezést és a modern szólamot. Átdolgozásait 
ket csoportban, megkülönböztetet t betűkkel nyomat ta ki. 
Jobb átdolgozásai a XXXII., XLVI. ,L. , LXII., XV. ,LXX1X. , 
és a XC. zsoltár. Az átdolgozások tartalmi és alaki hűség 
tekintetében is f igyelemreméltók; a költői erő, a kifejezés-
beli szinesség és bibliai kenetesség pedig jóval több 
bennök, mint az énekúgyi bizottság legtöbb muta tványá-
ban. Ezért a füzeinek nemcsak ál ta lános ériéke van, 
hanem a szőnyegen levő zsoltárrevizió szempont jából 
aktuális jelentősége is van. Fölhívjuk rá az érdeklődő 
közönség figyelmét. ( F . ) 

E G Y H Á Z . 
Az É n e k e s k ö n y v r e v í z i ó j a . Felhívás. Egyetemes 

énekügyi bizottságunk közelebb ismételten megállapította 
ugyan, hogy mely dallamokat, a jánl az új Énekeskönyv-
be leendő fölvelelre; mindamellett nem zárkózott el attól, 
hogyha valamely kiválóbb szépségű nemzeti dallamok 
küldetnének be, a szükséghez képest azokból is választ-
hasson. Felhívom és fölkérem tehát mindazokat , a kik a 
fent említett tulajdonsággal biró dal lamokkal rendelkez-
nek : mél tóztassanak az ilyeneket, tehát nem bármely 
kísérletet, hozzám ápril 24-ig beküldeni, hogy a mi való-
ban becses, azt szakértők bírálata után fel is használ-
hassuk Sátoral ja-Ujhely, 1900. március 26. Fejes István, 
az egyetemes énekúgyi bizottság elnöke. 

B u d a p e s t i ev. ref . e g y h á z u n k b a n a presbité-
rium egy negyede április hónap folyamán megújí tás alá 
kerül Összesen 20 presbiteri szék lesz betöltendő, melyek 
részint kilépés, részint elhalálozás utján jöttek üresedésbe. 
Az egyháztanács határozataból a választásra való elő-
készületre az egyháztagok, szószéki hirdetés utján, a tem-
plomokban m á r a mult vasá rnap felhívattak. Egyszersmind 
figyelmeztettek ar ra . hogy választói joggal azok az egy-
háztagok bírnak, a kiknek a nevök az 1899 évi kimu-
tatásban benne van ; a kiknek a nevök nincs benne a 
k imuta tásban, de választói jogot akarnak gyakorolni, azok 
április 15-ig a lelkészi hivatalban felszólamlással élhetnek. 
— A presbiterek választásával egyidejűleg egy negyed 
részben új választás alá esnek az egyházi gazdasági bi-
zottsági tagok is, Végül betöltés alá kerül az egyik gond-
noki állás is, a mely Hegedűs Sándornak főgondnokká 
választásakor jött üresedésbe, k t egyháztanács a kisor-
solásokat egy bizottsága út ján már megejtette, a mit a 
márc ius hónapi tanácsúlés jóvá is hagyott. A jelölések 
és választások iránt az eddiginél nagyobb érdeklődés mu-
tatkozik. Liszta is lesz több. A gondnoki állásra dr. l'uky 
Gyula ny. kir. táblai elnököt és dr. Kiss Áron pedagó-
giumi igazgatót emlegetik. 

A h e v e s n a g y k u n s á g i ev. ref. e g y h á z m e g y e 
március hó 2 l - é n Tisza-Roffon rendkívüli közgyűlést tar-
tott, melyen a következő főbb ügyek nyertek el intézést : 
1. A népiskolai haladási és fegyelmi napló használa tának 
beszüntetése jóváhagyatot t . 2. A tanítói fizetések akkénti 
rendezése, mely szerint a jövőben megválasztandó tanító 
már a VI. fiz. osztályban 500 frt fizetést és 100 frt lak-
bért élvez s tiz év múlva 100 frt fizetésjavítással lép 
az V. osztályba, az egyházmegyei közgyűlés által, mint 
egyházunknak a népnevelés iránt tett u jabb áldozatkész-
ségének, jele a jóváhagyatot t . Ezeken kivül még több kisebb 
fontosságú ügy került elintézés alá. 

A s z a t m á r i ev . ref. e g y h á z m e g y e március hó 
21—22-én tar tot ta meg közgyűlését Sza tmáron , BiJci 
Károly esperes és Szegedy Antal egyházmegyei tanács-
biró h. gondnok elnöklete alatt . Többek között tárgyal-
tatott a sza tmár i felső leányiskola segélykérvénye is, 
melyet úgy intézett el az egyházmegye, hogy az iskola 
j avá ra az ősz folyamán leendő segélygyűjtés rendezését 
engedélyezte. Nagy izgalmat okozott az egyházmegyei 
gondnoki szék betöltése. Isaák Dezső még a mult gyűlés 
alkalmával lemondott a gondnokságról. Akkor egy bizott-
ság küldetett ki marasz ta lásá ra ; de Isaák nem változtatta 
meg szándékát . E gyűlés tárgysorozatába lett felvéve a 
gondnokvalasztás kitűzése. Az egyházmegye vezető ferfiai 
dr. Farkas Antal úgyvedel szerették volna a gondnoki 
székbe helyezni; mások azonban Luby Géza orsz. kép-
viselő jelöltsége melleit foglaltak állást. Végre is egy köz-
vetítő javaslattal id. Szegedy Antal egyházmegyei tanács-
birót jelöltek a gondnoki ál lásra. Másodnap a kisebb fon-
tosságú ügyeket tárgyalták le. 

A d e b r e c e n i ev. ref. e g y h á z m e g y e március hó 
28-án tar tot ta meg Debrecenben közgyűlését, Dávidluíey 
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János esperes és Nadányi Miklós gondnok elnöklete alatt. 
Több érdekes tárgy került napirendre; de a legnagyobb 
vitát a hajdu-sámsoni presbitérium által, megerősítés végett 
felterjesztett egyházfegyelmi szabályzat keltette. A szabály-
zat egész röviden és tömören foglalta egybe az egyház-
fegyelmi eseteket és büntetéseket, melyeknek legutolsója 
a gyülekezetből való kirekesztés. Pro és kontra sokat 
vitatkoztak felette a gyűlési tagok. Utóbbiak nem az 
egyházfegyelmi szabályzat ellen szálltak sikra, hanem az 
életbeléptetést elhalasztani kívánták addig, a mig az egy-
ház egyeteme az egyházfegyelemre általánosan kötelező 
elveket nem állít fel; mert az egyes egyházközségek külön 
intézkedésének —szer in tök — bizonyos independens színe-
zete van. E mellett leghathatósabban Dicsöfi József debre-
ceni lelkész érvelt, míg a szabályzatot Jánosi Zoltán 
sámsoni lelkész védte, és meg is védte., mert a gyűlés, 
a gyülekezetből való kirekesztés törlésével, a szabályzatot 
jóváhagyta. Dicsőfi az egyházmegyei gyűlés határozatát 
megfelebbezte a kerületre. 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Hegedűs Sándor a pozso-
nyi ref. egyháznak, templomalapja javára , 200 koronát 
adományozott . 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A nagyszénási evang. egyház 
Mendöl Lajos orosházi segédlelkészt, — a banai (Dunán 
túl) ref. egyház GyalóJcay Béla felső-gelléri lelkészt vá-
lasztotta meg lelkipásztorává. 

M a g y a r ref. i s t e n t i s z t e l e t a F e l v i d é k e n . A 
nyitrai ref. misszió buzgón folytatja megkezdett munkájá t 
a felvidéken. Legközelebb, mult hó 25-én a Miava-, 
Szenic-, Szakolca- és Nagyszombat-vidéki szórványok 
híveit gyűjtötte össze Szenicre, s részökre, az állami is-
kola egyik termében úrvacsorával összekötött istentisz-
teletet tartott. Az egyházi beszédet Sedivy László nyitrai 
missziói lelkész, az úrvacsorai beszédet pedig Galambos 
László réthei lelkész mondotta. 

Az a l s ó - b o r s o d i ref. e g y h á z m e g y e f. hó 25-én 
fogja megtartani közgyűlését Sályban, Tóth Dániel esperes 
és báró Vay Elemér gondnok elnöklete alatt. 

A b a k o n y v i d é k i ref. l e l k é s z i kör (Dunántul) 
mult hó 5-én tartotta meg értekezletét Taápon. Az érte-
kezleten, a mely istentisztelettel kezdődött, a kör minden 
lelkésze megjelent. A tanácskozás tárgyai voltak : a lel-
készi nyugdíjintézet, a melyről Fodor Gyula balaton-
szentkirályi lelkész értekezett ; — a lelkészi korpótlék, mely-
ről Barthalos Kálmán dudari lelkészszólott; — az egyház-
fegyelem és a lelkészek teendője a vegyesházasságok körül, 
a melyeknek elsőjéről Balla Endre csetényi, másodikáról 
Jeremiás Béla pázmándi lelkész értekezett. Beszélgetés 
tárgyát képezte továbbá egy egyházmegyei monográfia 
irása és kiadása, valamint a tiszáninneni egyházkerület-
nek a lelkészi könyvtárak felállítására vonatkozó szabály-
rendelete. Az elsőt óhaj tandónak jelentette ki az érte-
kezlet ; az u tóbbi ügyében pedig elfogadta az elnök által 
készített javaslatot. — Hogy ez a javaslat mit foglalt magá-
ban, valamint hogy az egyházfegyelemre és a vegyes-
házasságok körül köve tendő eljarásra nézve mi volt a 

határozat, arról, sajnos, nem szól semmit a Dtuli Prot. 
Lap, a kinek szűkszavú tudósítója út ján közöltük a 
fentebbieket. Ezek a határozatok lettek volna pedig igazán 
közlésre érdemesek. 

A b u d a p e s t i n é m e t e v a n g . e g y h á z k ö z s é g leg-
közelebb tartotta meg évi közgyűlését, a melyen Fuszek 
Tivadar felügyelő és Schranz János lelkész tették meg 
évi jelentéseiket. E jelentésekből kiemeljük a következő-
ket. A gyülekezetben az elmúlt évben egyházi énekkar 
szerveztetett, a mely a nagyobb ünnepeken fog közre-
működni. Évi járulékokból és helybérletből 5972 korona, 
áldozatokból és perselypénzből 892 kor. 56 fillér, adomá-
nyokból és hagyományokból 262 korona folyt be. A 
szegényalap 2251 kor. 96 fillér, a melynek kamataiból 
karácsonykor 19 szegényt segélyeztek. A Luther-alapítvány 
9716 kor. 86 fillér, a melynek kamataiból a mult évben 
öt konfirmándust ruháztak fel, 231 kor. 96 fillér értékben. 
A jubileumi kiházasítási alap, kamatostól 1409 korona 
58 fillérre, — a Schneider Zsuzsánna-féle kiházasítási 
alapítvány pedig, kamatokkal együtt 13,614 kor. 40 fillérre 
rúg. — A múltévben született 182, konfirmáltatott 37 gyer-
mek ; meghalt 170 egyén; házasságot kötött 75 p á r ; át-
tért 8, kitért 2 2 ; úrvacsorával élt 1600 hivő. — A gyüle-
kezeti gyámintézet jövedelme 406 kor. 38 fill. volt, a 
mely hői, a rendes kiadásokon kivúl, segélyt nyújtot tak 
néhány egyháznak és intézetnek is. — Tárgyalta továbbá 
és helybenhagyta a közgyűlés az 1899. évi záró-száma-
dásokat és az 1900. évi költségelőirányzatot. A szarvasi 
tanítóképezdének egyszer és mindenkorra 200 koronát 
szavazott meg; a Wagner-féle egyházegyesítő javasla t ra 
nézve pedig kimondta, hogy egyházalkotmányilag biztosí-
tott autonomiájához és önállóságához továbbra is ragasz-
kodik. 

P a s z t o r á l i s konferenc iák . Baltik Frigyes püspök 
igen üdvös dolgot kapcsol össze kanonika vizitációival. 
Minden egyházmegyében, a melyet meglátogat, a lelké-
szeket pasztorális konferenciákra hívja össze, a melyeken 
az egyházgondozás és építés fontos és korszerű kérdései 
kerülnek megvitatás alá. E konferenciákra nézve így 
ír Baltik püspök:« Tudatában annak, hogy vigyáznunk 
kell a hivek lelkeire, úgy, mint számadóknak és indíttatva 
a nehéz gondokkal telt viszonyoktól: azon meggyőződésre 
jutottam, hogy a hitélet fejlesztése céljából megindítsam a 
leghathatósabb lelkipásztori munkálkodást. Minden esperes-
ségben tartok lelkészi értekezletet, a lelkészi tevékenység 
irányítása és gyümölcsözővé tétele végett«. — A legelső 
ilyen konferencia a fehér-komáromi egyházmegye pap-
sága részére Székesfehérváron lesz, április hó 4-én, a 
mikor is felolvasásokat t a r t anak : Hering Lajos esperes 
a belmisszióról, dr. Baltik Frigyes püspök a lelkészek 
segélyezéséről, Jánosy Lajos komáromi lelkész az egy-
házpolitikáról, Holkó Mihály ondódi lelkész a diaszpóra 
gondozásáról, (ránts Jenő fehérvári lelkész a konfirmációi 
oktatásról és Horváth Sándor velegi lelkész a lelkészi 
értekezletekről és a lelkészi és esperességi könyvtárakról. 
— Melegen üdvözöljük Baltik püspök urat e bölcs kezde-



ményezéséért. így lehet megismernünk legjobban bajainkat, 
szükségeinket és teendőinket, s így lehet egyesíteni az 
erőket a nemes munkára . Isten áldása legyen a megkez-
dendő konferenciákon. 

Az erdé ly i ref. e g y h á z k e r ü l e t i g a z g a t ó - t a n á c s a 
f. hó 22 -én tartott ülésében, kisebb adminisztratív ügye-
ken kivül nagyobb jelentőségű kérdésekkel is foglalkozott, 
így az >erdélyi püspöki« cím kérdésében elhatározta, 
hogy ismeretes memorandumát az összes prot. egyház-
kerületekhez megküldi és az odiózus ügy kedvező elinté-
zéséhez támogatásukat kéri. Nagy érdeklődéssel, de egy-
szersmind mély megdöbbenéssel találkozott Bartók György 
püspök pontos statisztikai adatokkal támogatott jelentése, 
arról az imminens veszedelemről, mely az erdélyrészi 
kálvinizmust s ezzel együtt a magyarságot fenyegeti, az 
ijesztő mérvben szaporodó lelkész-hiány miatt. Hatvankét 
anyaegyházközség s az ezekhez tartozó száznál több 
leány-egyház, együtt mintegy 25,000 magyar lélekkel 
kénytelen nélkülözni a lelki gondozást. A fenyegető vesze-
delem épen a nemzetiségileg legexponáltabb vidékeken 
élesedett ki, hol a kálvinisták kisebb csoportokban élnek, 
s így anyagi erejük sincs ahhoz, hogy papi állomásaik 
javadalmát följavítsák s ez úton a papi állás betöltését 
siettessék. Szükségesnek tartottam — mondja a püspöki 
jelentés — e köztudatú de most statisztikai adatokkal 
is kiegészített tényeket bejelenteni, hogy a fenyegető ve-
szedelmekre a magyar kormány és közélet vezető férfiai-
nak figyelmét, alkalom adtán, újra meg újra fölhívjuk, 
erőink elégtelenségét föltárjuk, a segítő kéz nyújtását a 
nemzeti munkában kérjük, sürgessük s ha kell : követel-
jük. Az igazgató-tanács kimondotta ez alapon határozati-
lag, hogy sürgető kérést intéz a közoktatási minisztérium-
hoz a kongrua-segélyeknek, különösen ezen exponáltabb 
helyzetű papi állomások javára leendő sürgős kiutalása 
iránt, hogy az üres állomások betöltése ily módon meg-
kísérelhető legyen; de egyúttal kérést intéz az egyetemes 
konventhez is az iránt, hogy lehetőleg mielőbb készítse 
elő az egyetemes zsinat összehívását, s annak legsürgő-
sebben elintézendő feladatai közé jegyezze elő a papi 
kvalifikácionális törvény módosítását, oly irányban, hogy 
a végzett papjelöltek, 3 — 5 évre terjedő segédlelkészkedés 
mellőzésével is rendes papi állomást nyerhessenek. 

K o n g r u a u t a l v á n y o z á s . I. A dundntuli ev. ref. 
egyházkerületben a lelkészi illetményeknek 1200 koro-
náig való kiegészítésére a következő összegek utalvá-
nyoztat tak: (III. részlet.) /. Belső-somogyi egyházmegye. 
Beleg 268 k. 90 f., Böhönye 38 k. 69 f., Hedrahely 263 k. 
36 f., Hencse 355 k. 43 f., Kis-Kovácsi 401 k. 82 f., 
Magyar-Áfád 62 k. 94 f , Magyar-Szomajom 123 k. 62 f., 
Nemes-Kisfalud 553 k. 3 f., Szent-Benedek Bárd 329 k. 
34 f., Somogy-Udvarhely 649 k. 32 f., Zselic Kisfalud 41 k. 
93 f., Pettend 77 k. 15 f., Nemeske-Kis-Tamási 22 k. 
59 f., II. Komáromi egyházmegye. Alistál 153 k. 56 f., 
Alsó-Szőlős 326 k. 62 f., Csihz-Radvány 292 k. 56 f., 
Csuz 435 k. 54 f., Duna-Radvány 580 k. 6 5 f.. Ekei 128 k. 
63 f., Förge-Patony 466 k. 73 f., Hodos 197 k 34 f.. 

Jóka 241 k. 81 i., Kis-Mánya 277 k. 91 f., Kulcsod 392 k. 
13 f., Mad 197 k. 6 f., Megyercs 280 k. 11 f., Nagy-
Keszi 180 k. 80 f., Nagy Tanv 25 k. 44 f., Nyitra 847 k. 
34 f., Ó-Gyalla-Bagota, 397 k. 43 f., Padány 166 k .43 f . , 
Patas 372 k. 44 f., Pozsony 423 k. 48 f. III. Örségi 
egyházmegye. Kerka-Németfalu 628 kor. 74 fill., Nagy-
Rákos 730 k. 41 f., Őri-Szent-Péter, 172 kor. 43 fillér, 
Szalafő 489 k. 42 f., Szentgyörgyvölgye 432 k. 64 f., 
Terestyén-Szecsőd 116 k. 37 f. IV. Pápai egyházmegye. 
Pázmánd 33 k. 5 f. V. Veszprémi egyházmegye. Tihany 
572 kor. 86 fill. — II. A tiszántúli ref. egyházkerületben: 
Micske 349 k. 10 f., Bene 518 k. 16 f., Bilke 1044 k. 
65 f., Uj-Léta 291 k. 55 f., Fekete-Patak 211 k. 45 f., 
Bökény 613 k. 30 f., Francsika 533 k. 82 f., Tisza-
Újlak 228 k. 80 f., Bere 507 k. 87 f., Dengeleg 532 k. 
70 f., Gebe 276 k. 50 f.* Gencs 437 k. 93 f., Iriny 726 k. 
79 f., Kis-Szekeres 392 k. 28 f., Kis-Namény 204 kor. 
62 f., Komlód-Tótfalu 369 k. 82 f., Kér-Semjén 342 k. 
66 fill., Matolcs 111 kor. 32 fill., Majtis 442 kor. 47 f., 
Penvige 380 k. 81 f. Összesen: 8516 k. 60 f. 

E r d é l y é s a z u l t r a m o n t á n i z m u s . A mint az 
Evang. Egyh. és Iskolában olvassuk, az erdélyi reform, 
egyházkerület pünkösd utáni csütörtökön egyházi értekez-
letet tart, a melyen a legfőbb tárgyat azoknak a módo-
zatoknak a megbeszélése fogja képezni, a melyekkel a 
protestáns érdekeket meg lehet védelmezni az újabban 
mutatkozó ultramontán törekvésekkel szemben. Helyes 
dolog gondolkozni a védekezés eszközei felett; óva figyel-
meztetjük azonban erdélyi lelkésztársainkat, hogy az egy-
ház és a protestantizmus ügyét össze ne keverjék a poli-
tikával, és kérjük őket, hogy mikor a védekezés felett 
értekeznek, azt ne csak a külső dolgokban keressék, 
hanem legfőképen és legelső sorban az egyház belső 
építésében. Ha az egyházi élet élénk, öntudatos és erős, 
akkor az ultramontanizmus csekély ellenség velünk 
szemben. 

I S K O L A . 

A k ö z o k t a t á s ü g y i k o r m á n y k ö n y v a j á n d é k a 
cím alatt egy feltűnő, de igen helyes cikket olvasunk a 
»Nemzeti Iskola* f. évi 12-ik számában Chalupka Bezső-
től, s arra vonatkozólag egy hosszabb és épolyan helyes 
szerkesztői megjegyzést. A cikk arról szól, hogy a köz-
oktatásügyi kormány a tanuló ifjúság között az idén ki-
sorsolandó jutalomkönyvül Kiss József összes költemé-
nyeit jelölte ki, és morál-pedagógiai szempontból tilta-
kozik ez ellen. Tiltakozását indokolja a nevezett költő 
verseiből vett bő idézetekkel, a melyek frivolitásuk, a 
modern realizmus erkölcsi bukottainak magasztalása, a 
buja nemi szerelem dicsőítése által nemhogy épülésére 
nem szolgálhatnak a serdülő ifjúságnak, sőt azt egyenesen 
megfertőztethetik érzéseiben és gondolkozásában. Valóban 
utálattal olvastuk el e szemelvényeket, s a cikk Írójával 
s a N. I. szerkesztőjével együtt mi is a leghatározottab-



ban felemeljük tiltakozó szavunkat az ellen, hogy az ilyen 
erkölcstelenséget lehelő munka jutalomkönyvül adassék. 
Sőt mi még tovább megyünk ! Mi az ellen is tiltakozunk, 
hogy az iskolai könyvtáraknak osztassék ki, pusztán a 
tanítók és tanárok használatára, Nemcsak a gyermekeket 
kell védeni az ily fajta könyvek által való erkölcsi meg-
mételyezéstől, hanem azokat is, a kik a gyermekek tanítói 
és erkölcsi irányitói kell, hogy legyenek. Kiss József 
erkölcstelen és undorító verseit ám olvassák azok, a kik-
nek erkölcsileg megromlott lelke azokban gyönyörködik; 
de előttük az iskolák kapuinak zárva kell maradniok ! 

A t a n í t ó k é p z ő k új t a n t e r v é t az országos köz-
oktatásügyi tanács elkészítette és a napokban benyújtotta 
a miniszternek. Ez az új tanterv előreláthatólag még több 
rendbeli átalakítást fog szenvedni, mert hiszen ahhoz még 
az illetékes tényezők hozzá fognak szólani s tárgyalni 
fogják a legnagyobb nyilvánosság előtt. A tanítóképzők 
rendtar tása most áll. a beérkezett tanártestületi vélemé-
nyek figyelembe vételével, új szövegezés alatt. A rend-
tartás már a jövő tanévben életbe fog lépni. 

A k ő s z e g i ref. f e l s ő - l e á n y i s k o l a n y i l v á n o s s á g a . 
A dunántuli ev. egyházkerület Kőszegen épült felső-leany-
iskoláját a mult hét folyamán látogatta meg Berecz Antal 
miniszteri biztos, azon célból, hogy az intézetnél tapaszta-
latokat szerezzen arra nézve, vájjon a minisztérium megad-
hat ja-e az uj intézetnek a nyilvánossági jogot? A miniszteri 
biztos ott léte alkalmával példás rendben talált mindent ; 
elismerésének és örömének adoU kifejezést a felett, hogy 
az egyházkerület ily szép intézetet létesített, s végül kije-
lentette, hogy a nyilvánossági jog megadása most már csak 
napok kérdése. A jelentéséhez szükséges tantervek, terv-
rajzok, minősítések, tankönyvek jegyzékét az intézet igaz-
gatósága már beterjesztette a minisztériumhoz. 

Az á l l a m i t a n í t ó k f i z e t é s ü g y e . Az új költségve-
tés szerint mindazok a 400 frtos fizetésben levő tanítók, 
a k i k 1893. augusztus előtt nyerték az állami alkalmazást, 
előlépnek az 500 frtos fizetésbe. Ezenkívül a székhelyes 
tanítók mind megkapják a 150 frtos lakáspénzt. A székes-
főváros környékén élő tanítók is kapnak valamit. Ezek-
nek ugyanis — ha a pénzügyminiszter is beleegyezik — 
200 és 100 frt helyi pótlékot adnak. 

H a r m i n c év a f ő v á r o s i sko la i é l e tében . A fő-
város iskolaügyének rohamos fejlődését mutatják e szá-
m o k : 1869-ben volt a fővárosban 60 iskola, ezekben 
működött 157 tanító, az iskolákat összesen 19,207 iskola-
köteles látogatta. A mult évben pedig 164 iskola volt a 
fővárosban, 925 tanítóval, az iskolákat pedig 82,443 
tanuló látogatta. Ez óriási fejlődés dacára még mindig 
nagy az iskolahiány, s a főváros évenként ú jabb áldoza-
tokat kénytelen hozni, hogy a fokozódó követelmények-
nek csak a lehetőségig is megfelelhessen. 

É r e t t s é g i v i z s g á k az erdé ly i ref. f ő g i m n á z i u m o k -
b a n Az erdélyrészi ref. egyházkerület kötelékében álló 
főgimnáziumokon az idei érettségi vizsgálatok szóbeli része 
az alábbirt időben és elnökök mellett fog megtartatni : 
1. Nagyenyeden junius 25. és 26. napjain, Zeyk Dániel 

kollégiumi főgondnok elnöklése mellett. 2. Kolozsvártt 
junius 25., 26., 27. napjain, Becsek Lajos koll. gondnok, 
akadályoztatása esetén Szacsvay Sándor kollégiumi gond-
nok elnöklése mellett. 3. Marosvásárhelyt junius 25., 26., 
27. napjain gr. Toldalagi László kollégiumi gondnok, aka-
dályoztatása esetén Deésy Zoltán koll. gondnok elnöklése 
mellett. 4. Székely-Udvarhelytt junius hó 20., 21., napjain, 
dr. Mezei Ödön főgondnok, akadályoztatása esetén Gyárfás 
Endre kollégiumi gondnok elnöklése mellett. 5. Sepsiszent-
györgyön junius 26, és 27. napjain, dr. Bodor Tivadar 
kollégiumi főgondnok, akadályoztatása esetén Ujvárossy 
József kollégiumi gondnok elnöklése mellett. 6. Szász-
városon junius hó 18., 19., 20. napjain, gr. Kuun Géza 
főgondnok, akadályoztatása esetén Balog József kollégiumi 
gondnok elnöklése mellett. 7. Zilahon junius hó 16. és 
17. napján, Lőrinczy György kollégiumi főgondnok, aka-
dályoztatása esetén Kiss Lajos kollégiumi gondnok elnök-
lése mellett. 

M e g h i v ó a t i s z á n t ú l i ev. ref. k ö z é p i s k o l a i ta-
n á r e g y e s ü l e t 1900. április hó 18. és 19. napjain Mező-
túron tartandó XVII-ik rendes közgyűlésére. P rogramm: 
Április hó 17-én, kedden. Érkezés. Elszállásolás. Ismer-
kedés este 8 órakor a Központi kaszinóban. Április hó 
18-án, szerdán. Délelőtt 8 órakór a nagy választmány 
ülése a főgimnáziumi tanári tanácsteremben. Tárgya i : 
1. A közgyűlések elé terjesztendő jelentések bemutatása. 
2. í rásban benyújtott indítványok tárgyalása. 3. Folyó 
ügyek. Délelőtt 9 órakor istentisztelet. Imát tart Vékony 
Sándor. Istentisztelet után közgyűlés a főgimnázium 
dísztermében. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Üdvözlések. 3. Jegyzői jelentés. 4. Pénztárnoki jelen-
tés. 5. Emlékbeszéd Gergely Károly felett Tart ja Sinka 
Sándor. 6. Latinnyelvi oktatás a francia középiskolában 
s némi tanulságok magunkra. Felolvasás Fejér Lajostól. 
Délután 1 órakor közebéd a Nemzeti Szállóban. Ebéd 
után a főgimnáziumnak, a város többi intézményeinek 
(állami felsőbb leányiskola, ev. ref. elemi iskola) és egyéb 
látnivalóinak (újvárosi templom, agyag-ipar telepek, ace-
tylén fejlesztő telep) megtekintése. Délután 5 órakor a 
vallástanárok szakértekezlefe a főgimnáziumi tanári tanács-
teremben. Vitatételek a következők: 1. Hogyan lehetne a 
vallástanítást benső, meleg vallásos neveléssé tenni ? 
2. Kivánafos-e a vallástanítás központosítása két tanítási 
körre (alsó és felső) osztás á l ta l? 3. Szükséges-e a bibliai 
olvasmányokat a humán tárgyakhoz illeszteni, általán az 
egész vallástanítást kölcsönhatásba hozni a középiskola 
többi human-tárgyaival ? 4. Megváltoztatandó-e a gimn. 
vallástanítás anyaga és ha igen. hogyan ? 5. Mimódon 
lehet és kell a középisk. vallásoktatásban a bibliára és 
az énekekre kiváló gonflot fordítani ? 6. Célszerű-e a val-
lásórákon az új-szövetségből egyes szemelvényeket eredeti 
görög nyelven olvastatni és ilyen olvasás mellett magya-
rázn i? Este 8 órakor hangverseny a Központi' Kaszinó 
nagytermében. (Vegyes énekkar, uri zenekar, zongora, 
ének, dialóg.) Április 19-én, csütörtökön. Délelőtt 9 óra-
kor a közgyűlés folytatása. Tárgysorozat : 1. Középisko-
láink s a magyar Alföld. Felolvasás Faragó Jánostól 
(pápai tanár.) 2. A müncheni glyptotbeka ismertetése, kap-
csolatban a művészeti oktatással. Felolvasás Farkas La-
jostól. 3. A túlterhelésről. Felolvasás dr. Biatsy Józseftől. 
4. Jelentés az iratni szándékolt latin nyelvtan ügyében. 
5. Esetleges indítványok tárgyalása. 6. Közgyűlés bere-
kesztése. Jegyzet. 1. A közgyűlésen csak azon indítvá-



nvok tárgyalhatók, melyeket legkésőbb a közgyűlést meg-
előző napon írásban nyúj tanak be az egyesület elnöksé-
géhez. 2. Az egyesület központi választmánya kedvezményes 
vasúti jegyekért kellő időben megtette a lépéseket. Kérjük 
a t. tagtársakat, hogy igazgatóságuk ólján folyó évi ápri-
lis 5-ig szíveskedjenek az elnökséget értesíteni: kik szán-
dékoznak a gyűlésre jönni, hogy a személyökre szóló 
vasúti igazolványokat kiállítva idejében elküldhessük, 
valamint a jelentkezők elszállásolása iránt is intézkedés 
történhessék. Debrecen, 1900. március 15. A tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanár egyesület központi választmánya. 

» j — _ 

E G Y E S Ü L E T . 
A Loránt f fy Z s u z s a n n a - e g y e s ü l e t március 15-kére 

kitűzött, de Szász Károly püspökné asszony halála kö-
vetkeztében elhalasztott hangversenyét március 21-én tar-
totta meg. Az erkölcsileg fényesen sikerült hangverseny 
anyagilag 250 koronát jövedelmezett. Mult hó 24-én az 
Uránia tudományos színházban volt külön előadás az 
egyesület javára, a melyen Spanyolországot mutatták be, 
a Pékár Gyula által írt s legnagyobb részben maga által 
felolvasott magyarázó szöveg kíséretében. A jótékonycélú 
előadás jövedelme körülbelül 450 koronára rúg. 

A N a g y p é n t e k i Ref. T á r s a s á g f. évi március 30-án 
d. u. 4 órakor a budai (II. ker.) vigadóban (bejárat a 
Korvin-tér felől) közgyűlést tart. Tárgyak : elnöki és 
gondnoki jelenté-ek. Javaslat igazgató-tanács felállítása 
iránt. A Gyermek-Otthon megnyitása felőli intézkedések. 
Budapest, 1900. március 26. Festetits Andorné grófné 
Pejachevich Lenke grófnő elnök, dr. Kiss Áron elnök. 

A Se lmecbányá i e v a n g . n ő e g y e s ü l e t a mult 
évben 153 tagot számlál t ; de, bár számban csekély, a 
szeretetben, az evangéliumi áldásteljes munkában mégis 
erős és gazdag vala. Rendes havi segélylvel gyámolított 
27 özvegyet, 5 árva fiút és 5 árva leányt. Ezekre fordí-
tott készpénzben 1155 frtot. A fentieken kivül segélyezett 
11 özvegyet, 1 fiút, 2 leányt és egy elaggott munkakép-
telen férfit. 20 iskolásért fizette a mérsékelt tandíjat (50 frt) 
s ellátta őket a szükséges taneszközökkel. A konfirmációi 
tanítás 8 heti tar tama alatt ellátott 2, a szórványból 
való szegény leányt. Az alapítványból évenkiut ellátandó 
6 — 1 0 szegény konfirmánduson kivül felöltöztet sajat 
pénztárából is mindig néhány konfirmáudust, s ellátja 
őket bibliával, énekes- s imakönyvvel. A konfirmációval 
elbocsátott pártfogoltjaira továbbra is kiterjeszti gondját. 
Igyekszik őket lehetőleg alkalmas munkakörbe helyezni, 
s ha a szükség kivánja, még anyagilag is támogatja őke'. 
Karácsonyfa ünnepé'ye alkalmával 30 árva és 23 özvegy 
részesült segitsegben, mintegy 500 korona értékben. — 
Egyik áldásos része munkájának az is, hogy szegény 
sorsú leányokat női kézimunkára taníttat, s e végből az 
egyik iskolában a tanítás összes költségeit fedezi. Gondja 
kiterjed az elhagyatott fiatalokra, a hajléktalanokra és a 
betegekre is, és tagjai, mint igazi keresztyén diakonisszák 
igyekeznek éreztetni mindenekkel a krisztusi védő, segítő 
és könyörülő szeretetet. — Az egyesület vagyona meg-

haladja a 40.000 koronát. A mult évi gyarapodás 1928 ko-
rona volt. — Isten áldása kisérje továbbra is áldásos 
munkájában ! 

GYÁSZ ROVAT. 
f Elhunytak lelkészeink közül legközelebb: Eper-

j e s s y F e r e n c z májinkai ref. lelkész, március hó 10-én, 
66 éves koraban, — D e m e t e r J á n o s martonvi reform, 
lelkész, március hó 18-án, 73 éves korában, — Édes 
Vincze tisza-tarjáni ref. lelkész, egyházmegyei tanácsbiró, 
március 20-án, 70 éves korában. — Kósa Dánie l ó-apáti 
ref. lelkész, március 20-án, 75 éves korában, — Bakó-
czy J á n o s hajdúböszörményi ref. lelkész, március 25-én, 
66 éves korában. — Széke ly József csákvári ref. lel-
kész március hó 26-án. 

f P o g á n y György, a vajda-hunyadi egyházme-
gye főgondnoka, — alig pár heti betegeskedés után 
mult hó 24-dikén Déván elhunyt. — A megboldo-
gult nyolcvan évet meghaladó életet egészen hazájának 
és egyházának szentelé. Előbb Alsó-Fehérmegyének, majd 
Hunyadmegyének volt főispánja s mindkét megyeben a 
ref. egyház főgondnoki hivatalát is viselte, összesen 54 évig 
állván a két egyházmegye élén Életének utolsó szakában 
a dévai ref. egyház felvirágoztatását nagy buzgósággal 
munkalta, sőt ott egyházi célokra nagy áldozatkészséggel 
alapítványokat tett. Temetésén a szertartást dr. Bartók 
György erdélyi ref. püspök, Bartha Lajos esperes és Szőts 
Sándor lelkész végezték, azután pedig a holttestet a pok-
lisai családi sírboltba szállították el. 

Nyugodjanak békével! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A j u b i l e u m i é v e k s ikere i . A Religió római leve-
lezője értesítése szerint az »Accademia di Reügione Cat-
tolica« mult hónapi ülésén Giunstini Fülöp, a római 
szeminárium tartományi felügyelője felolvasási tartott a 
pápák állal inaugurált szent évek áldásos eredményéről. 
A tudósító szerint »a tudós értekező a tények mezejéről 
szedle össze világosságot terjesztő adatait«, s értekezése 
végső következtetéseül azt hozta ki, hogy ezek a szent 
évek, különösen pedig a hiljavítás idejétől fogva, »teljes 
evidenciára emelték az egész világ előtt, hogy szt. Péter 
római székét hiába ostromolja a protestantizmus, azt le-
győzni nem fogja soha. mert Krisztus urunk a keresztény 
vallást arra alapította s az lesz a keresztény vallás köz-
pontja mindenha« Szép ez a következtetés; de igazság 
benne csak épen az, hogy a szent évek nem arra szol-
gálnak, hogy az igazi keresztyén hitet és erkölcsöt erő-
sítsék. hanem hogy a pápaságot magasztalják és emeljék. 
Igen szerettük volna, ha >a tudós értekező* >a tények 
mezejéről*, a pápaság évi számadásai alapján, azt a si-
kert is kimutatta volna, a mit a jubiláló pápák elértek 



a szent évekkel pénzügyi tekintetben is. Ez a siker bizo-
nyára nagyobb volna, mint a mit a Krisztus vallása fel-
mutathat. 

* A p á p á s h i e r a r c h i a gyengítésére aligha tett 
valaki többet az újabb időben, mint a napokban New-
Yorkban meghalt dr. Edward Mac Glyn, az »amerikaniz-
mus« népszerű hőse. Az amerikanizmus képviselői azok 
a kemény nyakú r. kath. yankeek, a kik a szabadság 
földjén élve, nem engedik magukat a pápás járszalagon 
vezetni. Rómában természetesen nem szeretik őket ; de 
politikából mégis sokat elnéznek nekik. Mac Glyn egy 
alkalommal Henry George politikai hitvallását magyaráza-
tokkal ellátva kiadta s azt jegyezte meg, hogy az amerikai 
r. katholikusok vallásukat ugyan Rómából vették, de politi-
kájukat nem. Felebbvalója ezért exkommunikálta ; a pápai 
legátus pedig rövid idő alatt föloldotta az egyházi átok 
alól. Régi és közszájon forgó mondásai között legerede-
tibb ez : »A római katholikus egyház addig nem lesz 
otthon Amerikában, míg a pápa kürtő kalapban nem jár 
a Broadwayn« (New-York egyik fő utcája). Felebbvalói 
kívánatára ezt a mondását visszavonta, de így: »Még 
mindig remélek egy demokrata pápát s visszavonom 
mindazt, a mit kürtő kalapról mondottam. Miattam visel-
het olyan kalapot, a milyen neki tetszik, csakhogy összes 
erejével törje szét a pápa világi trónját , úgy hogy azt 
ezer év alatt se lehessen h e l y r e á l l í t a n i ( C s , ) 

* A w ü r t t e m b e r g i ev. k o n z i s z t ó r i u m következő 
tanulságos statisztikai adatokat tesz közzé. Evang. szülők-
től született! az elmúlt évben 51,377 gyermek, és pedig 
tisztán ev. házasságból 42,817, vegyes házasságból 3219, 
házasságon kivül ev. v anyáktól 5341 ( = 10,39%)- Ev. 
ritus szerint kereszteltetett 49 ,340 gyermek; 90 gyermek-
nél nem éltek a keresztséggel, a kik közül 15 Stut tgar t ra 
esik. Szektás lelkészek 39 gyermeket kereszteltek. Vegyes 
házasságból ev. ritus szerint kereszteltett 1902 gyermek. 
— Ev. házasságot kötötl 12,221, és pedig tisztán 11,092, 
vegyesen 1189 egyén. Ev. módon eskettettett 11,532 pár, 
köztük 691 vegyes; 382 pár r. kath. lett; 9 párt a szektás 
lelkészek eskettek. Egyházilag nem eskettettett 153 pár, 
kik közül 35 pár Stuttgártra esik. — Meghalt 32,212 ev. 
hivő, kik közül 27,219 ( 8 4 ' 5 3 % ) egyházi ri tus szerint te-
mettetett. Egyházi aktus nélkül sok gyermeket takarítottak el. 
- A kommunikánsok száma 727,665, és pedig 302,929 férfi 

és 424,736 nő. A tömörebb ev. lakosságnál 100 hivő közül 
50'52°/0 részt vett a kommunióban. — Á t t é r t az ev. egy-
házba 127, és pedig az izraeliták közül 2, a r. katholikusok 
közül 61, s a disszidensek közül 64 egyén. Az ev. egy ház-
ból kitért 134 személy, és pedig 54 a r. kath. egyházba 
és 80 személy a disszidensekhez. Mint látjuk, az új rend 
itt nem mondható sérelmesnek az ev. egyházra. 

* Új a r g u m e n t u m a r. k a t h . ír e g y e t e m mel l e t t . 
Az angol r. katholikusok néhány év óta azon mesterked-
nek, hogy Ir landban r katholikus egyetemet állíttassanak 
fel állami költségen. E terv érdekében, az angol-búr 
háboró alkalmából Vanghan kardinális egy új tervet eszelt 

ki. Nincs rendjén, — mondja, — hogv míg az írek hősiesen 
ontják vérüket a birodalom védelmében, addig nonkon-
formista csoportok idehaza visszavetik az ír nép jogos 
igényét és silányítják annak önérzetét, az által, hogy őket 
alacsonyabb miveltségi állapotban hagyják. Kijelenti, hogy 
a ki így cselekszik, az hazafiatlanságot követ el. Szerinte 
a canterbury-érsek és más prelátusai az anglikán egy-
háznak elismerik az ő követelésük jogosságát. Csupán az 
angol protestánsok kevésbé felvilágosult töredéke áll ellent, 
s nem látják be, hogy mily zsarnokilag nyomják el az ír 
közoktatást. — Úgy véljük, ez a töredék nem igen lesz 
hajlandó »felvilágosodottságot« tanulni egy római kardi 
nálistól. (Cs) 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J. Kisúj szá l lá s . A beküldött cikket, egészen 

helyi érdekű volta miatt — sajnálatunkra — nem közöl-
hetjük. Kérjük értesítéséi, hogy a kézirattal mit csináljunk? 
Szives üdvözlet! 

L. S. Turony. Megkaptuk. Jövő számunkban talán 
közölhetjük. 

Sz. K. N a g y - I g m á n d . Megkaptuk mi ndkét cikket. 
Az utóbbit jövő számunkban hozzuk; az előbbit illetőleg 
azonban kissé kényes helyzetben vagyunk. Több benne a 
rekrimináció és a gúny, mint a bírálat. Ha azonban szí-
veskednék az előbbiek lehető elhagyásával, az utóbbi ér-
demleges szempontból megírva beküldeni a cikket, azt is 
szívesen közölnénk. 

K. A beküldött énekeket, sajnálatunkra, nem közöl-
hetjük. Méltóztassék őket Fejes István úrhoz beküldeni. 

S i k l ó s i urnák . Elhiszsziik, hogy jóindulatból szár-
mazik a cikke. De bizonyítás nélkül oly kemény vádakat 
sujt az egyházi kormányzók fejéhez, a melyeket ki nem 
nyomtathatunk. Hogy K. H.-ban, D. Sz.-ban és V.-ban az 
egyháztagok megpróbálták s itt-ott részben el is érték a 
lelkészi fizetés némi csökkentését, az tény; de ez nem a 
kormányzat lazaságának, hanem a viszonyok kényszeré-
nek a kifolyása. Az egyháztagok megfogytak, elszegényed-
tek, nem tudnak fizetni. Ez baj, de nem kormányzati 
hiba. Annál súlyosabb hiba és fegyelmi vétség az, a mit 
a cikk állít, hogy egyes pályázók fizetésleengedéssel kí-
nálgatják magokat. Az ilyen dolgot be kell jelenteni és 
a vétkest egyházi bíróság elé kell állítani. Hírlapi cikk 
keveset segít az ilyen bajon. Azt meg egészen fonák 
dolognak tart juk, hogy egy-két hibás tag miatt az egész 
megye lelkészi karát pelengérre állítja. Ha a test vala-
melyik részén mérgezés támad, a mérgezett részt a maga 
idejében kivágatjuk, de az egész testet nem pusztítjuk el. 
A bűnösök nem érdemelnek kíméletet; de az ár tat lanokat 
nem szabad a bűnösök kedvéért szenvedésre kárhoztatni. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség ' : 
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Jézus szenvedése. 
Elmondatott a március 29-én tartott vallásos estélyen. 

Tisztel t k ö z ö n s é g ! Ezekben a napokban , 
me lyeke t a ker . világ közönségesen böjti idő-
szaknak nevez, a kegyele t és részvét érzésével 
száll vissza e m l é k e z e t ü n k azon küzde lmekre , lelki 
és testi megp róbá l t a t á sok ra , melyeken keresz tü l 
veze te t t Idvezí tőnk megdicsőü lésének ú t ja . Krisz-
tus s zenvedésének tö r t éne te a l egmegrázóbb 
t r agéd ia , melyet a v i l ág tör téne t ismer. Az ember i 
lé leknek legmélyebb el lentétei , a legfe lségesebb 
érzések , melyek az ember i le lket az egekig eme-
lik, s a legal jasabb szenvedélyek, melyek leránt -
ják a föld s a r á b a : itt mind fel ta lá lhatók, s a 
legta lá lóbb j e l l emképekben v a n n a k szemünk elé 
állítva. Egyik oldalon az a mélységes sötétség, 
mely Idvez í tőnket utolsó ó rá iban kö rü lve t t e ; az 
e m b e r e k n e k az a vaksága és há lá t lansága , mely 
megá tkozza azt, a ki nekik boldogságot igér és 
ki taszí t ja az élők közül azt, a ki üdvössége t 
hozot t s z á m u k r a ; a másik oldalon pedig az a 
lelki nagyság, az igazságnak az a bá tor hir-
detése, az önfeláldozó sze re te tnek az a készsége: 
óh b izonyára ez a szomorú valónak és az isteni 
fenségnek oly megha tó képe, mely é r in te t lenül 
nem hagy egy érző ember i szívet sem, h a n e m 
a midőn megrázza és megalázza, a k k o r egyszer-
smind felemeli és meg is vigasztal ja. És külö-
nösen akkor , midőn nemcsak az emlékeze tben 
gondo lunk reá, h a n e m a va lóságban is érezzük 
a f á jda lma t : ugyan ki re ne h a t n a erős í tő leg és 
vigaszta lólag a szenvedő Jézus a lakja , a mint 
gyöt rődik lelki kínjaival és küzd az e l lenséges 
vi lággal mindadd ig , a míg az isteni kegyelem 
lecsendesí t i le lkének háborgó v ihará t s a jka i r a 
ad ja az Isten a k a r a t á n való m e g n y u g v á s n a k 
szavá t : »Atyám ! ne úgy legyen, a mint én aka-
rom, h a n e m a mint te aka rod !<r 

Én nem tudom, hogy m á s is úgy van-e 
vele, de én va lahányszor olvasom az evangé-

l iumban Jézus szenvedése tör téneté t , mindannyi-
szor min tha megcsendü ln i ha l l anám fülemben 
az isteni szózatot : »01clcl le a te saruidat , mer t 
e hely, melyen állasz, szent !« Úgy érzem, min tha 
nekem is szólana T a m á s biztató szava: »Menjünk 
el mi is, hogy vele együt t ha l junk meg !« Igen, 
m e r t az a keresz tha lá l , mely bete tőzése volt az 
Iclvezítő földi szenvedése inek : az az ember i fáj-
da lomnak megszente lése és kiengesztelése is 
egyszersmind. Az az e lhagyato t t ság és néma 
szenvedés , mely Megvál tónknak osztályrészül 
ju to t t e földön, anny i r a a ke resz tyénség lénye-
géhez tar tozik, hogy nem lehet igaz keresz tyén 
és Jézusnak hű követője az, a kinek é le tébe 
nem tükröződik vissza ama hi t te l jes önmegadás 
és türe lem, melynek Jézus, életében, szenvedésé-
ben és ha lá lában oly fenséges példájá t ad ta . 
Hiszen a tü re l em és ö n m e g a d á s nem mindig 
k is le lkűség vagy gyávaság ; a tű résben is van 
hősiesség, sőt sokszor nagyobb és fenségesebb, 
mint a merész harc i bá to rságban . 

Használ juk fel azért , t isztelt közönség, azt 
a néhány percet , mely r ende lkezésünk re áll, s 
tegyünk egy rövid visszapi l lantást Jézus szen-
vedésére , hogy abból erőt és k i ta r tás t mer í thes-
sünk az élet megpróbá l t a t á sa inak elviselésére. 
Oh mer t nincs olyan ember , a ki ne lett volna 
már , vagy ne j u t h a t n a oly helyzetbe, a midőn 
neki is r emegő a jakka l és megsebze t t szívvel 
kell i sméte ln ie e szavaka t : »Atyám, ha lehetsé-
ges, múljék el tőlem e kese rű pohá r !« Bizonyára 
nincs olyan ház, nincs olyan családi kör, a mely 
é r in te t lenül m a r a d t volna, vagy ér in te t lenül ma-
r a d h a t n a az élet viharai tól . 

Az isteni gondvise lésnek ki fürkészhete t len 
bölcsesége rende l te úgy, hogy bűnné legyen 
é re t tünk az, a ki bűn t nem ismer t és hogy mi 
az ő szenvedése i által legyünk Istennek meg-
váltottai . 

És ha ezt a kérdés t teszszük fel, hogy 
micsoda bűnöké r t szenvedet t a világ megváltója ' 



első so rban is a r r a a n é p r e esik t ek in te tünk , a 
mely egykor hozsánná t kiál tot t neki . Ugyan az 
a nép, melyet az Úr szelíd és jóságos gondos-
kodássa l oly g y a k r a n m a g a kö ré gyűj töt t , hogy 
az igazság beszédével t áp lá l ja éhező l e lküke t ; 
ugyanaz a nép, melyet be tegségében meggyógyí-
tott, b á n a t á b a n megvigaszta l t , végte len könyörü-
le tességében hozzá l e e r e s z k e d e t t : ugyanaz a 
nép t á m a d el lene s követel i halálát , a midőn 
lát ja , hogy a ha ta lom m á r r eá te t te kezét és 
min tegy gonosz tevőt tö rvényszék elé hurcol ta . 
Ez a há l á t l anság és k i s le lkűség bűne , mely 
Idvezí tőnk szivét oly f á jda lmasan sebzé meg. A 
tömeg bámul t a c s u d á i t ; hoszszú ideig u jongva 
követte , m e r t azt remél te , hogy önző kívánsá-
gai t te l jesí teni fogja s tel jes külső fényében 
fogja felállí tani azt a messiás i b i roda lmat , mely 
u tán századok óta vágyakozot t . De midőn azt 
lát ta, hogy Jézus , beszédeivel és cse lekedete ive l 
ép az e l lenkező i r ányban halad, a k k o r e lpár to l t 
tőle. Az Idvezí tő is teni kü lde tése , s ze re t e t ének 
végte lensége , a k a r a t á n a k t i sz tasága és könyörü-
le t e s ségének k imer í the t l en volta i r án t a n n a k a 
népnek semmi é rzéke nem volt. 

Csakis ez teszi é r t he tővé az ember i d u r v a 
indu la toknak és a l jas s zenvedé lyeknek a m a tombo-
lasát , mely a ke resz t t e r h e a la t t roskadozó 
Idvezítőt. körü lve t te , hogy őt megköpdös ik , ar-
cul ütik, s v igyorogva ké rd ik tőle : »Mondcl meg 
n e k ü n k Krisztus , ki az, a ki megü tö t t ? « — h o g y 
gúnyból k i rá lynak öl töztet ik fel, vá l l á ra valami 
ócska ka tonaköpeny t , kezébe gyönge nádszá la t 
s fe jére tövis k o r o n á t t e sznek , a k igúnyol t 
t ehe t e t l enség je lvénye i t ; sőt m é g a ke resz ten is 
gyalázó sz i tkokkal i l leték ő t : »ha Is ten fia vagy, 
szállj le a keresz t rő l !« Ki lá tot t va laha ily 
borzasz tó t ré fá t űzni a sze rencsé t l enségge l ós 
f á jda lommal ! Avagy k i sé r te -e va l aha a bámész-
kodó t ö m e g a l egmegá l t a lkodo t t abb gonosz tevő t 
is oly szívtelen a r cá t l anságga l a vesz tőhelyre , 
min t Jézust , a ki azé r t jö t t a vi lágra, hogy 
bizonyságot tegyen az igazság ró l ; a ki szere te t -
nek megind í tó h a n g j á n h ívoga t t a a népe t : j ö j j e -
tek ón hozzám mindnyá j an , kik m e g f á r a d t a t o k 
ós m e g vagytok t e rhe lve , és ón m e g n y u g t a t l a k 
t i teket« , a ki sohasem a m a g a jólétét , h a t a l m á t 
vagy d icsőségét keres te , h a n e m azér t jött, hogy 
életét ad j a t e s tvé re ié r t . 

De v igyázzunk, t isztel t közönség, ne l együnk 
fe le t tébb igazak, hiszen ez mind ig így volt . A 
kü l sőségeken kapkodó k i sh i tűség ós há l á t l anság 
nemcsak az Idvezítő is teni lelkét il lette szomo-
rúságga l , h a n e m azelőt t is, azu tán is számta-
lan nagy lelket sebzet t meg. A nagy t ö m e g 
r endesen csak azt t a r t j a é r t ékesnek , a mi ér-
vényben v a n ; csak annak hódol, a mi u ra lkod ik ; 

de az i ránt , a mi a lélek mé lységében fényte-
lenül és c sendesen él, s emmi é rzékke l nem bír. 
És ha most Idvezí tőnk v issza térne , s a templo-
mok t ágas ós díszes kapu i felé tolongó sokaság 
közé vegyülve, megv izsgá lná egyeseknek é le té t 
ós é rzü le té t : s zomorúan tapasz ta lná , hogy ma is 
a ke resz tyének l egnagyobb részben csak azt a 
fényt imádják , mely nevét kö rü l sugá rozza , csak 
azt a királyi g y é m á n t o t becsül ik , melylyel az 
egyház őt fe lékes í te t te . És ha m e g k é r d e z n é 
egyesektől , hogy mi képezi é l e tüknek , tö rekvé-
s ü k n e k k ö z é p p o n t j á t : tapasz ta ln i fogná, hogy a 
szenvedések által megdicsőül t é le te i r án t s emmi 
érzékkel nem b í rnak ; hogy még sohasem gon-
dol tak a r ra , micsoda j e l en tősége van a keresz-
tyénségben annak , hogy a világ megvál tó ja 
j ászo lban szüle te t t és keresz t fán hal t m e g ? 

Hát a ha ta lmasok , a főtanács , Ka ja fás fő-
pappa l élén, P i l á t u s ós Heródes , hogyan visel-
k e d n e k a szenvedő Jézussa l s zemben ? Itt m á r 
nem az á r t a t l an s zenvedőnek d u r v a k igúnyo lása 
lép e lő térbe , h a n e m a f ana t i kus vakbuzgóság , 
a r ideg poli t ikai számí tás és a sivár, lélek nél-
küli k íváncsiság. A zsidó fő tanács J ézusban lá-
zadót látot t , őt az ősi hit fe l forga tó jának tar-
tot ta , a ki a l á tha ta t l an J e h o v á t s a J e h o v a pap-
ja inak t isz te le té t k isebbí te t te , midőn magá t Is ten 
f iának nevezte. Ez a papi sereg, elfogult hi tbuz-
ga lmában , mely m é g fokozódot t a gyűlöle t által, 
hogy őket k é p m u t a t ó k n a k , gonosz kígyók nem-
ze tséginek nevezte : a nép ólén s ie te t t a régi 
hit nevében »feszítsd meg«-e t k iá l l tani á r t a t l an 
fejére. H a m i s t a n ú k a t l ép te t tek fel e l l ene ; a leg-
k é p t e l e n e b b v á d a k k a l i l le t ték: hogy ő a gonosz 
lélekkel áll összekö t te tésben , hogy az ö r d ö g ö k e t 
Be lzebub segí tségével űzi ki. I s t e n k á r o m l ó n a k 
és a szombat m e g r o n t ó j á n a k t a r to t t ák . Legönze t -
l enebb te t te i t f é l r emagyaráz ták , ós mivel az el-
vesze t t eke t ott ke r e s t e fel, a hol t a l á lha tók vol-
tak : í nyencnek ós i szákosnak , vámszedők ós 
bűnösök b a r á t j á n a k nevez ték ; majcl le lk i i smere t -
len, nagyzó e m b e r n e k , mivel m a g á t Is ten f iának 
s a meg igé r t Mess iásnak áll í totta. És így í tél tek 
felőle a t ö rvényszéken is. Há t lehet-e íá jda lma-
sabb ós meggya lázóbb va lami az e m b e r r e nézve, 
a ki az I s t en t és a jót keres i , m i n t h a képmu-
ta tássa l vádol ják , s oly b ű n ö k e t ve tnek szemére , 
melyek tan í tása iva l és nyi lvános életével el lentót-
ben vannak , s a melyek ellen mind ig l e lkének 
egész e re jébő l küzdö t t .! Ez a f á jda lmas megpró -
bá l t a t á s is osztá lyrészül j u t o t t a szenvedő is ten-
f iának. 

Egészen m á s k é p v i se lkede t t Jézussa l szem-
ben Pi lá tus , R ó m a p r o c u r a t o r a . Ő a Kr i sz tus 
ügyé t t i sz tán pol i t ikai s zempon tbó l fogja fel ós 
távol áll attól a f a n a t i k u s vakbuzgóság tó l , mely 



a fő tanácso t vezette. Igaz, ez a felvi lágosodott 
római le lkében megve te t t e és lenézte a papi 
serege t , s ha j l andó is let t volna t e rvöke t meg-
hiúsí tani . I sméte l ten kifejezte, hogy ő semmi 
bűn t nem talál benne. Soká ig habozik, hogy 
oda ad ja-e magá t eszközül a papi gyű lö l e tnek? 
Ár t a t l an ságában mossa kezeit, és mégis, jóllehet 
egyedül ő m o n d h a t j a ki a ha lá los í téletet , t udva 
elitéli az á r ta t lan t . És m i é r t ? Önzésből és gyáva-
ságból ! í t é le té re e lha tá rozó lag hat a papok gya-
nús í t á sa : »IIa e lbocsátod őt, nem vagy ba rá t j a 
a c sászá rnak .« T ö b b r e becsü l te ha t a lmá t és gaz-
dag jövedelmét , mint az igazságot, s önzésből 
feláldozta jobb maggyőződésé t . 

Sajnos , t isztelt közönség, hogy P i l á tusnak 
nagyszámú követői vannak az é l e tben ; kü lönösen 
k o r u n k b a n szomorú példái t l á t juk annak a föld-
höz t apad t önzésnek, mely elfojtj a a szívnek 
minden n e m e s e b b ge r j ede lmé t és szá rnyá t szegi 
a lélek ideális célok felé tö rekvő vágyainak . 
Azok az úgyneveze t t p r a k t i k u s bölcs emberek , 
a kik azt h i rdet ik , hogy az e m b e r csak a sziv 
csábí tó szava i ra ne hal lgasson, csak szere te t rő l 
ne ábrándozzék , h a n e m minden igyekezeté t a r r a 
fordítsa, a mi az élet sze rencsé jé t megalapí t ja , 
a mi é lvezetet és jó lé te t igér, a mi tekin té ly t 
és ál lást szerez a vi lágban, — óh ! azok a bölcs 
e m b e r e k mind a P i l á tu s taní tványai . 

És mit szól junk Heródes rő l ? Neki semmi 
befolyása s incs ez ügy e l in tézésére , de é rzéke 
s incs az iránt , a mi ott tör ténik. Gali lea feje-
de lme nem jobb a kis lelkű sokaságnál . Ez az 
egész dolog reá nézve csak olyan szórakozta tó 
sz ínjá ték, a melylyel k íváncs i ságá t a k a r j a kielé-
gíteni. Ó h a j t a n á megismern i azt a csudá la t ra -
méltó ember t , a ki egész Gali leát fo r rongásba 
hoz ta ; sze re tne valami c sudá t látni tőle, ho«y 
a földi gyönyörökben k i fá rad t idegzetét ezzel is 
izgassa. Es mivel az Idvezítő k ívánságá ra nem 
hajt , sőt m é g csak feleletre sem m é l t a t j a : gúnyos 
megvetésse l fordul el tőle, épen úgy, mint a 
m a g a s a b b lelki dolgok i rán t semmi é rzékke l nem 
bíró néptömeg. 

Fo rd í t suk el t ek in t e tünke t tiszt, közönsége t tő i 
a szomorú képtől. Lép jünk inkább a tan í tványok 
körébe , k ike t az Űr é le tadó igéivel n a p o n k é n t 
táplált , s ze re t e t ének melegségével ölelt keblére, 
a kik szemtanú i voltak könyörü le tességének , s 
üdvözí tő evangé l iumának h i rde tésével bízat tak 
meg. Váj jon a tan í tványok a szenvedések utolsó 
ó rá iban hiven á l lanak-e mellette, vigasztal ják-e 
őt nagy fá jda lmában ? Nem, ezt a vigaszt is 
nélkülözni kel let t a világ megvá l tó jának ! Mind-
nyájan e lha jo l tak tőle s menekü lnek , midőn a 
fegyveres nép megkötözve viszi Jézust a főpapi 
t a n á c s e lé . A l á n g l e l k ü P é t e r m e g t a g a d j a m e s -

terét , s a nyomoru l t J ú d á s e lárul ja őt. Ez a 
csa lódás talán még fá jda lmasabban é r in te t t e az 
Idvezítő nagy lelkét, mint a népnek hálá t lan-
sága, vagy a ha ta lmasok önzése, sivár, lélek-
nélküli kíváncsisága. Nem a Golgothán való küz-
delem, nem a keresz ten való elvérzés, hanem 
az a lelki gyö t rődés a Ge t semáné-ke r tben ; az 
az e lhagyatot t ság , az volt a legnehezebb és leg-
fá jda lmasabb Jézus ra nézve. A mikor elkezdet t 
szorongani s lelki gyöt rődések között mondá : 
»szomorú az én lelkem mindhalá l ig«; a mikor 
a lelki f á jda lmak súlya alat t földre roskadva 
i m á d k o z i k : »Atyám, ha lehetséges, múljék el 
tőlem e k e s e r ű pohá r« ; s a mikor aztán tanít-
ványa ihoz visszatérve, őket alva t a l á l j a : akko r 
é rez te tel jes nagyságában az e lhagyato t t ság lelki 
kínjait , a l emondás fá jda lmas hang ján mondván 
t an í tványa inak : »aludjatok immár és nyugodja tok , 
ime elközelget az óra és az e m b e r n e k fia a 
bűnösök kezébe adatikcc. 

í m e tiszt, közönség ! a világ bűnei ! E rövid 
vonásokból is l á tha t juk , mikén t veszik körü l e 
bűnök az Idvezítőt minden oldalról ; megé r the t j ük 
szenvedésének n a g y s á g á t s lélekölő k ín ja i t Bizony, 
be te l jesede t t ő ra j t a Ézsaiás prófé ta s zava : »Utált 
volt és az emberek tő l e l hagya to t t . . . u tál t volt, 
mint a ki elől a r c u n k a t e l re j t jük és nem gondo-
lunk vele«. 

És mikén t visel te Jézus a s zenvedéseke t ? 
Igaz ember i érzéssel ; de egyszersmind megdi-
csőítő isteni erővel . Hogy ő a fá jda lmat oly 
mélyen és igazán érezte , hogy reszkete t t és szo-
rongot t , ma jd felkiál tot t : » Is tenem, miér t hagytál 
el e n g e m e t ! « — ez mind hozzá tar tozik az ő 
szenvedéséhez ; de mindez egyszersmind az ő 
megvál tó isteni e re j é re muta t . Oh mily felemelő 
és vigasztaló lehet az élet megpróbá l t a tása i közt 
vergődő sz ivünknek az a tudat , hogy Idvezí tőnk 
is é rez te a f á j d a l m a t ; hogy a valódi, ember i fáj-
dalom ra j t a is erőt vett, mer t azt ő is igazán 
érezte . Ne vonakod junk azér t megval lani fájdal-
munka t , s ne szégyenel jük á térezni azt a maga 
mélységében ; mer t a fá jdalom megt isz t í t ja az 
ember i lelket, mikén t az üde forrásvíz felüdíti 
a könyekkel ázta tot t szemet . 

De ezen fájdalom mellet t minő d iadalmas-
kodó fenség, minő boldogító bizonyosság nyilat-
kozik a szenvedő Jézus maga ta r t á sában , hallga-
tásában és beszédében egyaránt . Nem tudom 
gondol ta tok-e m á r a r r a , hogy mily megha tó a 
Megvál tónak m á r n é m a s á g a is a fürkésző kíván-
csisággal és gonosz indula tú faggatásokkal szem-
ben ? Hiába aka r j ák nyi la tkozat ra birni ; ismé-
telten hal lgat a hamis tanúval lomásokkal szemben, 
Kajafás előtt ép úgy, mint Heródes és Pi látus elölt. 

Ezek mindnyá jan mélyen alatt állanak en 



őt megér t en i nem képesek . És ez a n é m a s á g 
egészen megfelel az ő e lhagya to t t ságának . De 
viszont ez a ha l lga tás tel jes öszhangban áll az 
ő kerese t len , őszinte va l lás té te lének fenségével . 
A főpap sü rge tő k é r d é s é r e : »Te vagy a Krisztus , 
az Isten fia ?« — az igazság bizonyosságával feleli : 
»Te mondád . Sőt annak felet te mondom nék t ek : 
ez idő u tán meglá t j á tok az e m b e r n e k fiát ülni 
az Isten h a t a l m á n a k jobb ja felől és e l jönni az 
égnek felhőiben«. Majd P i l á tu s előtt, ki ismétel-
ten k é r d é : »De há t király vagy-e t e?« — isteni 
ö n t u d a t á n a k fenségével feleli : »Te mondod , hogy 
én király vagyok ! Én azér t jö t tem e világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról . Valaki az igaz-
ságból vagyon : ha l lga t az én szavamra« . 

De a mily komoly mél tóság jel lemzi hall-
ga t á sá t és val lás té te lé t , ép oly m e g h a t ó ós 
fenséges az I s ten a k a r á n való m e g n y u g v á s a ! 
Igaz, hogy a G e t s e m á n é - k e r t b e n így imádko-
zott : »Atyám, ha l ehe t séges múl jék el tőlem 
e k e s e r ű p o h á r ! « de hozzá is tet te : »mind-
azonál ta l ne úgy legyen az, mint én aka rom, 
h a n e m a mint te a k a r o d !« Igaz, hogy e lhagya-
to t t s ágának é rze tében így kiá l to t t fel : »Is tenem, 
mié r t hagytá l el engemet !« de ezen e lhagyato t t -
s á g á n a k te l jes erővel fe lü lemelkede t t , midőn azt 
m o n d o t t a : »Ime eljön az idő ós i m m á r eljött, 
hogy e n g e m egyedül hagy tok , de nem vagyok 
egyedül , m e r t az a tya velem vagyon !« Az a gondo-
lat, h o g y h a mindenk i e lhagyja is, de az Is ten vele 
van : m e g n y u g t a t t a őt m inden szenvedésében , s 
ennek a megnyug ta tó , boldogi tó é rzésnek ad 
kifejezést e s zavakban : »Atyám ! keze idbe a ján-
lom l e l k e m e U . 

így ho rdoz ta Kr i sz tus a világ bűne i t ; így 
szenvede t t ós hal t m e g ő é r e t t ü n k is. Nagy és 
fe lemelő igazság van a b b a n a gondo la tban , hogy 
Kr i sz tus é r e t t ü n k hal t meg. De ennek az igaz-
ságnak csak a k k o r van r á n k boldogító ha tása , 
h a mi is vele együt t s z e n v e d ü n k és megha lunk . 
Megha lunk a b ű n n e k ós mindazon ember i gyar -
lóságoknak , melyek e l szakasz tha tnak minke t ő 
tőle. Az az ú j szellemi élet, mely a Kr i sz tus 
ha lá lából s a r j adzo t t ; n e k ü n k üdvösségü l a d a t o t t ; 
de jól megjegyezzük , nem min t örökség, melyet 
f á r a d s á g nélkül b i r t o k u n k b a vehe tünk , h a n e m 
mint ju ta lomdí j , me lyé r t n e k ü n k m a g u n k n a k kell 
k ü z d e n ü n k . 

0 csak a k k o r szenvede t t mi é r e t t ünk , ha 
mi is vele együt t s zenvedünk . 

Végezetü l még csak egyet emlí tek meg, 
t isztelt közönség ! Kétségkívül m i n d e n földi élet-
nek meg van a m a g a szenvedés te l j e s Golgothája . 
T u d j u k , hogy mily sok e l re j te t t sebe van a 
lé leknek ! Mennyi sz ívet tépő fá jda lom ; menny i 
nélkülözés, be tegség ; mennyi f é l r eé r t é s ós üldöz-

te tés ; mennyi megh iusu l t r e m é n y és hű t l en sze-
re te t emészt i é l e tünke t ! És mi, por szülöt te i , 
hogyan v ise lhe t jük el m i n d e z e k e t ? Nézzünk 
a r ra , a ki a t ű r é s r e megtan í to t t . Az ő megdi -
csőült küzde lme a G e t s e m á n é - k e r t b e n , a tör-
vényszék előtt ós a ke r e sz t en ; az ő mél tóságte l -
j e s ha l lga tása ós bá to r val lás té te le ; az ő elha-
gya to t t sága ós k igúnyo l t a t á sa ; az ő t ű rő és meg-
bocsá tó sze re t e t e ; az ő lelki é b e r s é g e a szenve-
dések között, s h i t te l jes m e g n y u g v á s a az Is ten 
a k a r a t á n : szolgál janak n e k ü n k köve té s remól tó 
pé lda g y a n á n t az élet s zenvedése inek és meg-
p róbá l t a t á sa inak elviselésére , hogy mi is vele 
együt t m e g n y u g o d v a m o n d h a s s u k el : »Atyám ! 
keze idbe a ján lom lelkemet!® 

Petri Elek. 

I S K O L A Ü G Y . 
A m. kir. vallás- és közokt. miniszter 

jelentése 1898. évi működéséről. 

Száz oldalra terjedő jelentését vallási ügyek ismer-
tetésével kezdi a miniszter, ilyenek a róm. kath. autonómia 
szervezésére és a kongrua rendezésére tett intézkedések. 
Az autonómiát illetőleg ismerteti az 1897. nov. 11-én 
összeült kongresszus és az annak kebeléből alakított 27-es 
bizottság munkálkodását ; a kongruát illetőleg pedig meg-
tudjuk, hogy a r. kath. kongrua-ügy oly módon vitetett 
előbbre, ^hogy a kongrua végleges rendezéséig is a 
szegény sorsú r. katholikus lelkészek helyzetének javí tá-
sára ideiglenes intézkedés történjék. Ezen célból a lelkészi 
fizetések kiegészítéséről szóló 1898. évi XIV. t.-c. 1. §-a 
az állami költségvetésben külön összeget rendelt felvétetni, 
minek folytán az 1899. évi állami költségvetés megfelelő 
helyén 500,000 korona állít tátott be a szegény sorsú r. 
kath. lelkészeknek államsegélyben való részesítésére. Ezen 
összeg, szemben az 1898. évben rendelkezésre állott 
fedezettel, a mikor a r. kath. lelkészek segelyezésére, a 
többi bevett vallásfelekezet lelkészeinek segélyéhez ará-
nyítottan 180,000 korona jutott, jelentékeny emelkedést 
képez. A szóban forgó államsegély a többi bevett vallás-
felekezet lelkészeinek fizetéskiegészítésétől elkülönítetten 
kezeltetik«. 

A közoktatási ügyet a felső-, közép és népoktatás 
csoportja szerint ismerteti a következőkben: 

Az 1897/98. tanévben a felső oktatás terén tör-
tént intézkedések között első helyen említi az orvos-dok-
tori oklevelek érvényessége tárgyában a monarkhia két 
állama között létre jött egyezményt, mely szerint abban 
történt megállapodás, >hogy 1899. január 1-vel a monar -
khia két ál lamában szerzett orvos-doktori okleveleknek, 
különben is csak gyakorlaton alapuló kölcsönös érvényes-
sége megszüntetendő. Tekintettel azonban a két állam 
közt fennálló számos kapcsolatra, kimondatott, hogy a 



határokon lakó és a gyógyhelyeken működni kivánó orvo-
sok, hatósági engedély alapján, a két állam határzónájá-
ban, illetőleg oly gyógyhelyeken, a melyeket mindkét 
állam polgárai látogatnak, orvosi gyakorlatot űzhetnek; 
valamint meghagyatott annak a lehetősége is, hogy az 
orvosi tanácskozásokban, az ar ra meghivott orvosok mind 
a két állam területén részt vehessenek.« 

A felső oktatás terén az 1897/98. tanév folyamán 
történt intézkedések közö't fontos ama rendelet is, a mely-
lyel kimondatott, »hogy külföldi állampolgárok, ha hazai 
egyetemeinkre rendes hallgatókul kivánnak felvétetni, a 
magyar nyelv és irodalomból, nemkülönben a magyar 
történelemből kiegészítő érettségi vizsgát tenni nem köte-
lesek.* Ezen intézkedésre, mondja a miniszter, azért volt 
szükség, hogy egyetemeink kulturális missziójukat keleten 
is érvényesíthessék és a Balkán-államokból egyetemünk 
orvosi karát felkereső néhány ifjút tőlünk el ne riaszszuk 
kiegészítő érettségi vizsga megkövetelésével, a melyet 
tőlük a külföldi egyetemeken sem kivánnak meg. 

A budapesti »Menza Akadémika* rövid néhány év 
alatt, az egyetem egyes lelkes tanárainak közreműködése, 
egyes lelkes polgárok és hatóságok áldozatkészsége mellett, 
csekély kezdetből elég magas polcra emelkedett és a 
szegény tanulókra nézve áldásos működését ma már elég 
széles körben teljesítheti. Az egylet ma 177,468 korona 
vagyon felett rendelkezik és mintegy 15,600 koronát for-
díthat segélyezésekre évenként ; mely összeg terhére az 
1897/8 tanév I. felében 86-an, a II. félévben pedig 115-en 
részesültek ebéd és vacsora, vagy csak ebéd, esetleg fél-
ebéd segélyben. 

A kolozsvári egyetem tanárainak fizetése 6000 koro-
nára emeltetett, a mivel a tanárok jogosult kívánsága 
nyert kielégítést es megszűnt annak még a látszata is, 
mintha a két tudomány-egyetem nem volna minden tekin-
tetben egyenlő. 

Az egyetemek és felsőiskolák minket érdeklő fonto-
sabb statisztikai adatai a következők: a budapesti kir. 
egyetemen volt az első félévben 5048, a másodikban 4588 
tanuló. Jog és államtudományi karon volt 3 8 9 ; orvos-
t u d o m á n y i 5 5 ; bölcsészetin 88 ; gyógyszerészi tanfolya-
mon 17 ev. ref. vallású növendék. — A kolozsvári egye-
temen volt az első félévben 884, a második félévben 833 
tanuló, és ezek közül a jog és államtudományi karon 119, a 
orvostudományin 28, a bölcsészetin 78, a mennyiségtan és 
természettanul 25, a gyógyszeszin 2 ref. növendék. 

Az öt ev. ref. hittani intézetnek volt 1897/8 évben 
180 növendéke. Érdekesek és főként tanulságosak theol. 
intézeteinkre azok az adatok, a melyek feltüntetik a növen-
dekek számát 1881-től fogva. 1881-ben volt: 4 2 0 : 1882-ben 
4 1 9 ; 1883-ban 452; 1884 ben 3 9 9 ; 1885-ben 3 6 1 ; 
1886-ban 3 1 2 ; 1887-ben 271 ; 1888-ban 2 5 6 ; 1889-ben 
2 5 9 ; 1890-ben 2 3 0 ; 1891-ben 240 ; 1892-ben 2 2 8 ; 
1893-ban 2 0 6 ; 1894-ben 198 ; 1895-ben 174; 1896-ban 
168 ; 1897-ben 157; 1898-ban 180 növendék. 

Ezek a számok mindenkit meggyőzhetnek arról, hogy 
a papi pályára lépő itjak száma évről évre aggasztólag 

fogy. Hogy mi idézte elő ezt a fogyást, nem feladatunk 
most kutatni ; de egyházunk vezetői kell, hogy gondolkoz-
zanak felette és megkeressék ellene a legalkalmasabb 
gyógyszereket; mert ha így haladunk, papok nélkül marad-
nak gyülekezeteink. 

Jogkari és jogakadémiai ev. ref. vallású hallgató 
volt 1881-ben 4 5 9 ; 1898-ban 853 ; orvos-sebész-kari 
hallgató volt 1881-ben 143; 1898-ban 83 ; műegyetemi 
hallgató volt 1881-ben 5 1 ; 1898-ban 137; bölcsészeti 
hallgató volt 1881-ben 7 2 ; 1898-ban 191. Általában fel-
sőbb tanintézetet látogatott 1881-ben 759 ; 1898-ban 
1283 ev. ref. vallású tanuló. 

A más vallású növendékek a felsőbb tanintézetekben 
1881 — 1898 között következő adatokat szolgáltatják: a 
hittudományi szakon voltak, róm. katholikusok 1881-ben 
712-en, 1898-ban 753-an ; a görög katholikusok 1881-ben 
233-an, 1898-ban 140-en. görög-keletiek 1881-ben 153-an, 
1898-ban 129-en, ágostai evangélikusok 1881-ben 207-en, 
1898-ban 152-en, unitáriusok 1881-ben 10-en, 1898-ban 
10-en. — A jogi karon róm. kath. 1881-ben 1105, 
1898-ban 1984, orvosin 1881-ben 293, 1898-ban 210, 
műegyetemen 1881-ben 204, 1898 ban 452, bölcsészetin 
1881-ben 217, 1898-ban 417. — Izraelita volt külön-
böző felsőbb intézetekben, 1881-ben 1159, 1898-ban 
2029 növendék. Az izraeliták míg az orvosi karon folyto-
nosan fogynak, 1881-ben 488, 1898-ban 346 volt iz-
raelita, addig minden más tudománykaron gyarapodnak. 
A jogi karon volt 1881-ben 422, 1898-ban 1057, mű-
egyetemen voltak 1881-ben 184-en, 1898-ban 487-en, 
a bölcsészeti karon 1881-ben voltak 51-en, 1898-ban 
107-en. 

Ezek az adatok mind azt bizonyítják, hogy korunk 
nevelési iránya nagyon is reális, mert a felsőbb intéze-
tek közül azokat keresik fel nagyobb számmal, a melyek 
nagyobb jövedelmet ígérnek a küzdők számára. 

(Folyt, köv.) Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

Pár szó a Lónyay-esaládról. 
Sok téves vagy elferdített adat látott utóbbi időkben 

napvilágot a Lónyay-család egyes tagjairól, abból az 
alkalomból, hogy e család egyik leszármazója és Stefánia 
özvegy trónörökösné közt házassági frigy létesült. Legki-
sebb még e tévedések közt, hogy sokan a vőlegény geneo-
lógiáját is tévesen vezették le. Lónyay Elemér, mint 
tudjuk, néhai Lónyay Ödönnek fia, s unokája az 1869-diki 
országgyűlésen is még szerepelt Lónyay Gábornak, a ki 
viszont a század elején élt, szintén országgyűlési követ 
és ungmegvei adminisztrátor, Lónyay Gábornak volt fiai 

Ennek a Lónyay Gábornak atyja Lónyay János, 
anyja pedig szintén Lónyay Florentine volt. Az exotikus 
nevek a családnak ugv látszik némileg hagyományai közé 
tartoznak, mert ennek a Florentinának nővére is Argenie 



nevet viselt, míg a család egy másik nő tagját Price 
Tulliá-nak kereszteltették szülői. 

Ismeretes a családnak az erdélyi fejedelmekkel való 
atyafisága is, Kemény János felesége, Lónyay Anna révén. 
1435-ben a nagyváradi püspöki széket töltötte be egy 
Lónyai (András) ; később pedig három Lónyay követte 
egymást a nógrádi főispánságban. 

Azt azonban aligha tudják sokan, hogy már e szá-
zad elején kis hija volt, hogy egy majdnem hasonló, 
habár diszben és kitüntetésben a maitól mégis messze-
álló frigy nem létesült Lónyay Gábor és a dúsgazdag 
Bretzenheim hercegi család közt. Hogy a házasságból 
még sem lett semmi, az nem a Lónyayak köznemesi 
állapotán, hanem a Lónyay Gábor vastagnyalcú Icálvinis-
tasdgánmult, a kit saját bevallása szerint »kilelt volna a 
hideg, ha házánál franciskánust látott volna meg.« 

A kemény protestáns Lónyay Gábornak, mint ilyen-
nek, vele született nagyravágyása aligha is talált volna 
kielégítést ez időszerint, ha véletlenül közbe nem jön 
József nádornak egy protestáns uralkodó család nősar-
jával való egybekelése. Ez a házasság érezhetőleg vissza-
hatott a közéletre is, s protestáns főuraink közül nem 
egynek reménye és alkalma nyilt most elfoglalni azokat 
a pozíciókat, melyekből eddig tervszerűen szorította ki 
őket az udvar szűkkeblű felekezeti politikája. 

Antóniusi szépség, éles és művelt elme rendkívüli 
ambícióval s céljai elérésére az eszközökben nem igen 
válogató határozottsággal párosult Lónyay Gáborban. Már 
31 éves korában alispán, kamarás , országgyűlési követ, 
a Szent Is tván-rend kiskeresztese, a dúsgazdag br. Prónay 
László veje, a ki egy esztendő alatt százezret vesz be 
jószágából. Olyan ember, mint Szemere Albert, földicsérte 
egy tréfás toasztjában, a ki mint az i ramszarvas , húsá-
val, tejével, szőrével, körmével, bőrével, csontjával szol-
gálja a vármegyét. Mindehhez még 1808-ban a barátszeri 
uradalmat is királyi adomány útján elnyerte s abba való 
statucióját fényes vendégséggel ünnepelte meg, melyen a 
hires torkú pataki kántor is kitett magáért s szóló-előadásai 
— mint egy akkori lapban olvassuk — mindenkit elra-
gadtak. Az udvari kegy sugarai iránt rendkívül érzékeny; 
első, a ki Magyarországon utazó főherceget (Ferenc Ká-
rolyt Ujhelyben) németül üdvösölt a latin helyett, a mit 
aztán a főherceg maga fordított magyar beszédre. 

Az 1808-diki országgyűlésen, hol az aulikus Rhédey 
Lajos, Drevenyák Ferenc és Berzeviczy Pál képezték leg-
meghittebb társaságát, küldői világos utasítása ellenére 
a főispán sugalmazásait követte, s küldőinek visszaírt, 
hogy kívánságukat nem érti, sőt tűrte kifütyöltetését is, 
mikor az udvar által kivánt 18,000 újonc helyett egy-
maga állt fel, hogy 20,000-et ajánljon A bánnak kellett 
őt felvilágosítani, hogy ennyit az udvar sem kiván, álla-
podjanak meg 12,000-ben. De mindebben a törhetetlen 
akara t és becsvágy nyilvánult, hogy merész céljait elérje, 
hogy büszke álmait megvalósítsa s hazájának és egyházá-
nak szolgálatokat tegyen. 

Vay József gróf halála után a pataki kollégium fő-

kurátori székére is Lónyay Gábort jelölte a közbizalom 
S Lónyay tűzzel, szenvedélylyel fogott hozzá a vaskala-
posságában már megcsontosodott intézet reformálásához. 
osztrák és külföldi tankönyveket szerzett be, s azokat 
egybevetve, az így nyert tapasztalatok alapján újakat 
készíttetett; az azelőtt szokásban volt diktátumoktól pedig 
eltiltotta a professzorokat. Theológiát igen, de hazai tör-
ténetet azelőtt nem tanítottak Sárospatakon. Most Lónyay 
Szombatit bízta meg a magyar történelem tanításával. 
Zoph avult világtörténeti kézikönyvét pedig azzal az élces 
megjegyzéssel dobatta su tba : »A copfot elhánytuk, már 
mindannyian.* 

Értett is a nagy műveltségű férfiú mindenhez ; a 
logarithmusoktól le a falusi iskolákig. Csak a deák taní-
tási nyelv tekintetében nem ismert megalkuvást, s a nagy-
hírű Kövy-vel együtt körömszakadtig védelmezte annak 
jussát. 

Zempléni királyi biztossága s az 1823. aug. 18-diki 
közgyűlési jelenetek azonban, mely alkalommal a fölinge-
relt nemesség, az ajtókon, ablakokon, polcokon tanyázó, 
úgynevezett »kemence vármegye* elzárta előle az útat, 
hogy az elnöki székig hatolhasson, s zajos kitörések közt 
visszavonulásra kényszerítette, — erősen megtépázták 
népszerűsége babérjai t . Lónyayban a király személye 
szenvedett súlyos megaláztatást, s ennek dacára a meg-
indított nyomozás minden eredménye megtört a megyei 
nemesség, köztük olyanoknak, mint Kazinczy és Dessewffy, 
összetartásán. Egészsége ez időtől megrendült, s méltán 
hihette, hogy ez esemény következtében az udvar kegyét 
is elvesztette. Mindez rendkívül leverte s elkeserítette; el 
volt szánva minden hivataláról, még a főgondnokságról 
is lemondani, s Londonba, Párisba és Bómába vonulva, 
egyedül klasszikusainak, a zenének és gazdaságának élni 
ezentúl. De ezt a tervét sem valósíthatta meg. Egy év 
leforgása előtt meghalt, csalódással és keserűséggel szí-
vében. 

Kisebbik fiáról irja Kazinczy, hogy az nap, melyen 
atyját a pataki templomban elparentálták, még fényes 
nappal végig muzsikáltatta az utcát, maga elől lépegetvén 
társaival, s hogy a Bretzenheim vár sáncain látta a fűben 
ülni négy-öt nemes ifjúval, miközben »füstölének pipájuk-
ból s vad paraszt beszéd folya szájukból.« 

Nagyon tévedne azonban, a ki Kazinczy e futó 
impressziójából ítélné meg a 40-es évek országgyűlésének 
későbbi híres követét, az ifjabbik Lónyay Gábort. Igaz, hogy 
ő sok tekintetben ellentéte volt apjának, s különösen 
aulikus érzelmeit épen nem örökölte. Szónoki és törvény-
hozói egyéniségét így jellemzi egy egykorú országgyűlési 
karcolat : »FölviIágosult, intelligens és becsületes törvény-
hozó. Nem állanak rendelkezésére azok a hirtelen szikrák, 
melyek egy gyülekezetet villamos erővel lángra lobban-
tanak, inkább nyugodt és állandó fénynyel világít.* Az 
if jabb Lónyay Gábor tényleg nem tartozott a hosszú 
lélegzetű szónokok közé; felszólalásait azonban mindig 
józan gyakorlatiasság, mérséklet jellemezte. Elsőnek hozta 
szóba hatalmas filippikában az illyr-kérdést ; első kö-



vetette, hogy az udvar az ország szivében, Pesten tar-
tózkodjék; de higgadt meggondolása azért ép oly távol 
tartot ta a doktriner szabadelvűek: Klauzál, Beöthy, Szent-
királyi táborától, mint a kormány meghunyászkodásától, 
s különösen a zsidók egyenjogúsítása, a halálbüntetés 
eltörlése kérdésében óvakodott oly messze menni, mint ők. 

Egészen más, sokkal agilisabb temperamentum volt 
már akkor unokaöcscse, a 22 éves Menyhért, a későbbi 
miniszterelnök és közös pénzügyminiszter. Szorgalma és 
készültsége, melylyel különösen a nemzetgazdasági kér-
désekben kitűnt, egy második Pitt-et engedtek benne sej-
teni, a ki csak a kedvező alkalmat várja, hogy tehetsé-
geit az ország ügyei élén ragyogtassa. Így vonult be a 
két Lónyay, az 1843-diki országgyűlés két legifjabb követe 
a közpályára, mely tőlük oly sokat remélt a nemzeti át-
alakítás komoly munkájában 

Az ötvenes évek alatt Lónyay Gábor Pestre tette 
át székhelyét, s háztartása, mely a volt Kuria-épület 
Sebestyén-utcai szögletén, az akkori Kovács-féle házban, 
a régi Fillinger kávéház helyén, egy egész emeleti traktust 
foglalt el, csakhamar találkozóhelyévé lőn az úri társa-
ságoknak. Sok vidám mulatság zajlott itt le, s a Lónyay 
lányok körül, kikre 40 ezer hold atyai örökség nézett, 
az arany ifjúság legdélcegebb alakjai forgolódtak. Rendes 
látogatói voltak ez időben a Lónyayak szalonjainak az 
akkor még dsidástiszt, Gyürky Ábrahám gróf, gr. Vay 
Ádám és mások; utóbbi később oltárhoz is vezette Lónyay 
Gábor egyik leányát s hazavitte berkeszi kastélyába, a 
Vay-ak büszke dominiumába. 

Igv házasodtak bele idő folytán a Lónyayak nem-
csak a legelőkelőbb protestáns főúri családokba, de sőt 
egy mediatizált német katholikus hercegi családba is. Ez 
adott okot arra a gúnyoros megjegyzésre, a mit a 43-diki 
országgyűlés egy előkelő követe, a demokratikus eszmé-
ket előszeretettel pengető Lónyay Gáborra vonatkozólag 
tinóm sarkazmussal mondott. > Magyarországon — úgy-
m o n d — mindenki demokráciáról beszél; de azért a zemp-
léni követ úr inasa lenézi azt, a ki kisebb úrnak szolgál, 
mint az ő gazdája.* Meg kell adni, a Lónyayak ügyesen tud-
ták, sok személyes előnyeiken kivül családi pozicióikat 
is felhasználni szerencsés előmenetelökre. Kevesen tud-
ják, hogy meg Lónyay Menyhért politikai bukása után 
is a Lónyay-név varázsa akkora volt, hogy a honvé-
delmi miniszteri szék betöltésénél komoly kombinációban 
volt egy másik Lónyay, a későbbi főispán, János. A csa-
lád közmondásos szerencséjének legfanatikusabb hivői sem 
álmodhattak volna azonban arról, a mi íme most tény-
nyé vált, hogy valóságos királylány lépi át a .bodrog-
olaszii nemesi kúria küszöbét, hogy abban örökre otthont 
találjon egy Lónyay oldalán. 

Az egyház feje. 
(Folytatás.) 

Tudjuk, hogy Péter nem volt szikla-ember, hogy 
a kísértés óráiban megtagadta mesterét. Igaz, hogy a tör-
ténet az ő mélységes bünbánatáról is megemlékszik és 
ama szép elbeszélésben, a mely szerint a feltámadott 
Jézus háromszor kérdezi egymásután a tanítványtól: 
»Simon! Jónának fia, szeretsz-e engemet?* egy igazán 
hű kebel bensősége tükröződik vissza. Csakhogy még a 
későbbi években is kénytelen volt Pál szemére hányni 
ingatag voltát. Péter lelkesedéssel, mélységes szeretettel 
és hálás'tisztelettel volt eltelve Jézus i ránt ; de nem volt 
törhetetlen jellem, s e tekintetben nem hasonlított Pálhoz. 
És nincs-e kétségtelen bizonyítékunk arra, hogy a mester 
a tanítvány lelkébe látott, midőn őt a szerfeletti önbiza-
lomtól kívánta óva inteni? Annál biztosabban állíthatjuk 
tehát, hogy Péter nem akaratereje, hanem érzületénél, 
hogy úgy mondjuk, lelke hangulatanál fogva kapta a tisz-
teletreméltó »szikla« nevet. Ő pillantott bele a legmé-
lyebben az Úr szellemi nagyságába; egyszerre belátta a 
jelent és a jövőt, s a Jézus öntudatát a saját öntuda-
tává tette. 

Azonban a római egyház úgy fogja fel az evangé-
lium szavait, mintha Péter egészen magában álló hatal-
mat nyert volna az Úrtól. Állítja, hogy az apostolok teje 
Rómába ment, s mint első püspök ő igazgatta a római 
keresztyén gyülekezetet. Az ő hatalma átszállott utódaira, 
s tar tani fog az időknek végéig. 

De hát van-e nyoma annak, hogy a keresztyén 
gyülekezetek képviselőiből álló zsinatok, az első és máso-
dik században, az evangélium alapján követelték volna 
valaha, hogy a római püspök az egész egyház fejének 
tekinttessék ? Nincs, hanem a mint legtöbben állítják, a 
császári méltóság fénye átragadt az örök város püspö-
kére ; az a tisztelet, melylyel a nyugoti keresztyének a 
római névnek adóztak, átszállott az ottani keresztyén 
gyülekezet fejére is. Mi ellenben azt állítjuk, hogy annak 
a szertelen hatalomnak, a melylyel a pápa évszázadok 
óta rendelkezik, végső alapja az emberek nagy tömegé-
nek lelki szükségén nyugszik. Ezeknek az a kívánságuk, 
hogy a legszentebb dolgokban egy lehetőleg szilárd és 
kézzelfogható erősségük, támpontjuk legyen. A vélemé-
nyek sokfelé ágaznak, a lelkek harca nagy ! Ki szolgál-
tatja már nekünk az élet és halál nagy kérdéseiben a 
végső és legbensőbb bizonyosságot ? Itt a főpásztor, a 
kinek, mint a Jézus Krisztus helytartójának, föltétlen 
tekintélye v a n ; a ki magasan áll a küzdő felek és pár-
tok felett; a ki állásánál fogva hasonlíthatlan belátással 
rendelkezik. A mit ő mond, azt úgy kell fogadnom, mintha 
maga Jézus mondta volna. A mit ő hinnem parancsol, 
az kétségtelenül igaz; a mit ő tennem parancsol, az két-
ségtelenül jó. Istent nem látom, Jézust nem látom; de a 
Péter utódjában látható alakban lép elém — már a meny-
nyire emberileg lehető — Istennek fensége és dicsősége. 

Nem első eset a világtörténetben, hogy a hívek 
ilyen főpásztort teremtettek maguknak. Látjuk, hogy a 
régi egyptomiaknak is volt ilyen főpásztoruk, évezredek-
kel a Jézus születése előtt, a ki Egyptom minden többi 
papja felett uralkodott és a kinek hatalma volt a biroda-
lom minden szentélye felett. Ehhez a főpaphoz, a ki az 
istenekkel a legközvetlenebb összeköttetésben volt, még 
a király is tiszteletteljes félelemmel közelített; sőt a ki 
már hosszú időn át uralkodott a lelkek felett, utoljára 
még a világi koronát is fejére illeszté. 

Ki ne tudna Izrael népe főpapjáról, a ki az isten-
tisztelet élén állott; a ki az apákról öröklött kegyes szo-



kasok és a hit felett ő r k ö d ö t t ? A nép úgy nézett reá, 
mint valami földfeletti lényre, mikor egyedül lépett be 
a szentek szentjébe, vagy mikor Izrael népe minden bűnét 
je lképesen a bűnbak fejére helyezte át. Mikor pedig végül 
a Makkabeusok hősi nemzetsége a királyi méltóságot a 
főpapival egyesítette, ezzel oly ha ta lom bir tokába jutott 
a zsidó főpap, minővel egyetlen közönséges fejedelem sem 
rendelkezik. 

De menjünk tovább, a még távolabbi kelet fel ^ 
Ott találjuk még m a is abban a zordon Tibetben a sokszor 
emlegetett Dalai Lámát , azt a főpapot , a kiről azt hiszik 
hívei, hogy ő benne egyházuk alapítója, B u d d h a testesült 
meg ú j ra . A mit a Dalai Láma mond, azt úgy fogadják, 
min tha Buddha m o n d a n á ; az föltétlenül igaz, j ó ; ép ezért 
föltétlenül kötelező is. 

Most tér jünk vissza! Tudjuk , hogy az izlam-vallás 
a lapí tó jának, Mohamednek nyomába Chalifák vagyis hely-
tar tók léptek, a kik a próféta tiszteletének megfelelelő 
tekintélyt igényelnek. A mit a Chalifa mond, azt a hivő 
mozlim úgy fogadja, min tha maga Isten mondaná . És ha 
oly valamit parancso lna is neki a Chalifa, a mit ő nem 
bir megérteni , még annak is készséggel engedelmeskedik. 
Azt lehet mondani , hogy a m o h a m e d á n i z m u s még job-
ban meggyökereztet te , mint a r . katholikus egyház, híveiben 
azt az elvet, hogy az alat tvalók az ő lelki vezéreiknek föl 
tétlen engedelmességgel ta r toznak, s t a r toznak nekimenni 
vésznek és halálnak, ha fel jebbvalójuk azt kívánja . A 
konstant inápolyi szul tánnak, a ki Ghalifaként szerepel, 
ma is valóban ilyen roppan t ha t a lma van a hivők felett. 

De milyen csodálatos , hogy még a távol Amerika 
földjén, Mexikóban is megvolt a főpap és pedig már 
a b b a n az időben, a mikor a nyugotnak még csak sejtelme 
sem volt az ú j világ felől. Ezt a főpapot Teotecut l inak 
vagyis »isteni ú r«-nak nevezték ; b izonyságául annak , 
hogy milyen magas állást foglalt el; v a l a m i n t a n n a k , hogy 
az egyházi kérdésekben a döntő szó az övé vala. A távol 
P e r u b a n a legfőbb papok, az inkák egyúttal az ország 
föltétlen ha ta lommal uralkodó királyai is voltak. Itt a 
a peruiak gyermeki engedelmességgel viseltettek az inkák 
iránt . Minden ellentállás, minden engedetlenség az isten-
ség ellen elkövetett halálos bűnnek tekintetett . Midőn tehát 
látjuk, hogy egy föltétlenül tiszteletreméltó főpap szüksé-
gessége egészen különböző területeken, egészen különböző 
időkben, oly messze szétágazó vallásos t á r su la tokban 
kifejezésre ju to t t : könnyen meg lehet ér tenünk, hogy a 
középkor zivataros százada iban is, midőn a népek ál landó 
tu sában állottak egymással , midőn az egyes nemzetek 
vagyonbiztonsága ál landó ingadozásnak volt kitéve, gyö-
keret vert az emberekben egy oly főpásztor szükségessé-
gének az érzete, a ki s zámokra az élet legszentebb javait , 
a világi fejedelmek önkényétől függetlenül , megvédje és 
biztosítsa. 

Sőt még protestáns ember sem tud szabadulni manap-
ság sem bizonyos megilletődéstől R ó m a falai közt, midőn 
bizonyos dramat ikus pi l lanatban ott lát ja maga előtt egy 
nagy világtörténeti je lenetnek egész erejét. A mikor a 
pápa a Péter t emploma egyik kiszögellő magasla táról 
áldólag nyú j t j a ki kezeit a m a népá rada t felett, a mely a 
világ minden részeiből a templomtérre összegyülekezet, 
s mikor a sokaság térdre hul l : a figyelmes szemlélő ekkor 
látja, hogy a Jézus földi he ly tar tó jának gondolata még 
ma is temérdek ember legbensőbb hitéletével van össze-
kötve. És ha nem osztozik is ebben a gondola tban , de 
mégis ér thető lesz reá nézve. 

Fu r re r K. u tán Ruszkay Gyula. 
(Folyt, köv.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Példák a héber költészet termékeiből. Átdolgozta Vásárhelyi 
Zsigmond, az új-bánovcei ref. egyház lelkipásztora. Debrecen 1900. 

László Albert. Ára 1 kor. 20 fill. 8"78 1. 

Jó ideje, hogy Vásárhelyi Zsigmond feltűnt az egy-
házi i rodalomban a »Bibliai képekkel*, a miknél magva-
sabb egyházi beszédek nem igen jelentek meg azóta . De 
hogy azóta is munkálkodot t , nemcsak a gyakorlati téren, 
ott a szerémi reformátusság összeszedésének, együtt tar-
t á sának , sze re te tházának nagy és szép m u n k á j á b a n , hanem 
az irodalmi téren i s : bizonysága a n n a k — e g y e b e k között 
— a fentebbi című füzet is. 

Két részből áll e munka . Az elsőben a héber poe-
zisról, még pedig ennek 1. a fejlődéséről, 2. a r i tmusról 
és végül 3. a gondolatr ímről szól, a lapos nagy t anu lmany-
nyal. Második részében példák vannak a héber költészet 
termékeiből. 

Az első fejezetben k imuta t ja , hogy Izrael költésze-
tének miért nincs epikai alkotása, hőskölteménye. Azért 
— úgymond — mert Izrael csodás küzdelmeit nem héro-
szok ereje dönti el, hanem maga a Seregeknek Ura , a 
Jehova , ki az ő népéért hadakozik. Ő viszi d iadal ra a 
népe t ; ő mellette a földi erősek félistenek nagyságára 
nem nőhetnek, csupán az ő szolgái, eszközei m a r a d n a k . 
— A szinmü-költészet sem talált magának utat. Izraelbe. 
A komédiához a zsidó kedély túlkomoly vol t ; a t ragédiához 
pedig világnézlete a lkalmatlan, mivel a zsidó hit és bölcse-
let nem ismer vaksorsot , szeszélyesen döntő Fá tumot . 

A második fejezet, a héber r i tmus kérdéséről ad ja 
azon különböző nézeteket, melyeket a kritikusok alkottak 
az ó tes tamentum versmértékeiről . Míg végül a sa já t néze-
tét mond ja ki, hogy t. i. az ó tes tamentumi írások-
ban h iába keresünk r ímes vagy met rumos a lka toka t ; ha 
v an n ak is ilyenek, azok véletlen esetek : a héber költé-
szetnek formája , r i tmusa : a parallelizmus. 

Erről a parallelizmusról szól a harmadik fejezet. 
Szerzőnk ezt nevezi gondolatnmnek. Ennek megérte tésére 
számos példát idéz az ó- és u j szövetségből, Homérből 
Aeschylosból, Virgiliusból, Berzsenyitől, Aranytól , Madách-
tól, Shakespeare től s egyebektől. 

Növeli e t anu lmány értekét az alkalomszerűség. A 
zsoltárok áttételen énekes könyvünk megúj í tása nap i renden 
van. E füzet, rövid helyre szorítva, tömörí tve foglalkozik a 
zsoltárok át tételének elméletével, tudományos taglalásával . 
És ez i rányban, ha nem is épen egyetlen és első irodalmi 
kísérlet e füzet , de mindeneset re j á r a t l an és töretlen 
ösvényén halad ; sőt a fejtegetés Ill-ik fejezete a para l -
lelizmust oly szellemben, oly felfogásban tárgyal ja , a minő 
nézőpont alatt a külföldi müvek sem cselekedték. 

Jó lesz ezt t anu lmányozga tn i azoknak, a kik Éne-
kes könyvünk, különösen a zsoltárok renoválásáva l foglal-
koznak. 

A második részben 12 zsolttárt ad »Példák a 
héber költészet termékeiből* cím alatt, nevezetesen az I, 
III., XV., XXIII . , XXVIII . , XXXII . , XLVI., L., LXIL, 



L X V , LXXIX. és XC ik zso l tá roka t : ez utóbbit két át-
dolgozásban is, t. i. a sa já t és a De Wet t e gondolat 
csoport ja szerint. 

Az átdolgozások elé megjegyzéseket bocsát az iró, 
s ezekben egy fontos kérdést vet föl, hogy t. i. az át-
dolgozásnál meddig mehet a módosítás ? Szerzőnk szerint 
addig már nem mehet , hogy az átdolgozott darabok 
(zsoltárok) úgynevezett keresztyén jelleget nyer jenek. Ily 
módon semmi sem m a r a d n a bennök az eredetiből, a zsol-
tá r néven kivül. »Én — mondja a szerző — idáig nem 
mentem, noha némelyek azt óha j tanák . Tehát meddig 
mentem ? A tartalom megállapí tása u tán figyeltem a 
paral lel izmus minőségét. Ekkor az tán a r ra törekedtem, 
hogy a tar talomból legalább az a lapeszme átjöjjön, a 
torma pedig megmaradjon , sőt itt-ott teljesebben kiépít-
tessék. A nyelvezetben rövidségre, tömörségre, egyszerűségre 
törekedtem. Egyenlő ér telmű szavak között vá lasz tásomban 
előnyt ad tam a rövidebbnek, régibb keletűnek és egy-
szerűbbnek. Mellőztem tehát a hosszabb kifejezést, a 
modern szólamot, a kevéssé világost, a kevésbé egyszerűt*. 

Hogy e vezérelvet követi, igazolásul ide irjuk a 
példákból a 32-ik zsoltárt átdolgozott a lak jában . 

A X X X I I - i k z s o l t á r . 

Óh mely boldog az oly ember éltében, 
A kit az Isten bévett kegyelmébe; 
Kinek az Úr elengedé a bűnt, 
S lelke viharja háborogni szűnt; 
Arcán sem űl a tettetés szine : 
Tisztán, üdén megnyílhat már szíve. 

Nem így valék, míg bűneim lepleztem; 
Csontom erőit roskadni éreztem, 
Velőmben égett izzó gyötrelem, 
Nappal sóhajték, sírtam éjjelen; 
Sújtó kezed Uram súlyos vala, 
Már-már a sírba hulltam általa. 

Bűneim ekkor elődbe kitártam, 
Rejteni már egy igét se kívántam ; 
Terhem alatt aléltan, törötten, 
Irgalomért Uram hozzád jöttem, 
Bűnvallásra olvadott kebellel, 
S te jöhettél atyám kegyelemmel. 

Minden lélek hát néki énekeljen, 
Özönvíz hátán bár özönvíz keljen : 
Nem hat hónáig a mérhetlen ár, 
Ember imája mégis oda száll. 
Lankadt lelkem bár súlyos harc miatt: 
Erőm pezsdül, ha kürtöd megriad. 

Hallom is immár biztató beszéded: 
Adok jó ösvényt, jó ösztönt is néked; 
Lelkedbe fényt, mely útadón vezérel, 

Szemem kisér, hogy küzdvén ne félj. 
Mégse vagy állat, mely kötve legel. 
Lelked zaboláz, lelked fölemel. 

Jaj, bűneinknek tövise ezernyi! 
Boldog, ki hozzád jő kegyelmet nyerni. 
Mind, mind örüljön, kinek él hite, 
Boldog ember, ki bizvást jő ide. 
Minden lélek dicsérje istenét, 
Zengő szóval áldja ő szent nevét. 

Azokkal a zsoltárátdolgozásokkal, melyek nemcsak 
a bizottság által eddig kiadott 6 füzetben, hanem egyházi 
lapjainkban szétszórtan, vagy önálló füzetekben (Begedie, 
Kecskeméthy Ferencé) megjelentek, méltán versenyez Vásár-
helyi e füzethez adott 12 zsoltára is. A mennyiben pedig 
tanulmányai e részben idáig egyedül állanak irodalmunk-
ban, (sem a theológiai, sem philologiai téren mások ezt 
nem te t ték) : méltó elismerés illeti őt mint első úttörőt. 

Szentkúty Károly. 

BELFÖLD. 
Helyzetünk képe s kötelességeink. 

Bemáth Elemér gondnoki megnyitó beszéde a felső-zempléni ref. 
egyházmegye március 29-én tartott közgyűlésén, 

Nagytiszteletü egyházmegyei közgyűlés! 
Mielőtt közgyűlésünk rendes ügyeinek tárgyalására 

át térnénk, — engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy e 
helyről némely alkalomszerű dolgokról megemlékezzem. 

Az utóbbi időben, közéletünk terén, — sajnos, 
több oly jelenség merült fel, a mely aggodalommal tölt 
el bennünket a felől, hogy az az örvendetes haladás, 
melyet ez utóbbi években egyházi életünk terén tapasz-
taltunk, abban az i rányban, hogy hazánkban az egyházak 
közötti teljes egyenlőség és viszonosság végre valahára 
érvényesüljön ; — mondom : ez az örvendetes és sikerrel 
bíztató haladás mintha az utóbbi időben megállapodott 
volna, s egyes komoly jelenségek mutatkoznak, a melyek 
kétszeres kötelességévé teszik minden ref. embernek, hogy 
a dolgok menetét kiváló figyelemmel kisérje s a valódi, 
hamisítat lan ref. közszellemet ébren tartsa. 

Sokak előtt, s különösen a más vallásfelekezet hívei 
előtt sajátságosan fog hangzani e kifejezés: »reforrnátus 
közszellem !< Ámde a ki tudja, hogy mi az a re formátus 
közszellem, a ki tudja, hogy az nem egyéb, mint az egy-
házi életnek az a kultusza, a mely a tiszta vallási és 
erkölcsi élet nemes és igazi benső ápolásán felül a sza-
badelvüséget, a haladást, az egyházak közötti teljes jog-
egyenlőséget és viszonosságot, a felekezetek közötti békés 
testvéri egyetértést s a rendületlen hazafiságot irta zász-
lójára : az bizonyára egyetért velünk, habár más bitelvek 
szerint s más templomban dicséri is az egek u r á t ; a 
mint együtt tartott és együtt érzett velünk a múltban is 
nem egyszer az egyházunkhoz nem tartozó sok jeles 
hazafi akkor, a midőn egyházunk szabadságáról és alkot-
mányos jogainak megvédéséről volt szó. 

Ketségtelen ugyan, hogy törvénykönyvünkbe van 
iktatva s elvileg ki van mondva a vallásegyenlőség és 
viszonyosság, azonban a gyakorlati életben még ma sem 
érvényesül teljesen. 



Itt van például az a kérdés, hogy a protestáns egy-
házaknak a magyar tudományos egyetemen egy külön 
protestáns theologiai fakultás állittassék fel. Habár Eötvös 
József kultuszminiszter, ez a nagy szellem, 1870-ben, az 
egyetem újjászervezése alkalmával törvényjavaslatot ter-
jesztett elő ez i rányban: ennek a kérdésnek a megoldása 
még most is nagy akadályokba ütközik. Pedig jogos 
igényök a 3 milliót meghaladó protestánsoknak, hogy a 
részben az állam dotációjával fentartott, s állami inté-
zetet képező budapesti egyetemen, a róm. kath. theologiai 
fakultás mellett egy prot. fakultás is szerveztessék. 

De felhozhatom itt a mi tiszáninneni egyházkerüle-
tünk életéből is, a mi bár csekély dolognak látszik, de 
önmagában mégis jellemző, hogy akkor, a midőn egyes 
egyházak püspökei a valóságos belső titkos tanácsosi 
cimet néhány év elmultával egyenként megkapják, tehát 
a közélet terén kiváló méltóságba és társadalmi állásba 
helyeztetnek, addig a mi kerületünknek érdemekben gaz-
dag, közbecsülésben és tiszteletben megőszült püspöke, ez 
a lánglelkü hazafi, a ki egyszersmind az országos zsi-
natnak és egyetemes konventnek is elnöke, mai napig 
sem bírja e rangot, jóllehet már 5 év előtt ünnepelte 
püspökségének 30-ik és pappá szentelésének 50-ik évét. 
Hol van itt az egyenlőség és viszonosság?! 

Ott van »az erdélyi püspöki* cím, melvlyel a gyula-
fehérvári latin szertartású püspököt legújabban felruház-
ták. Hiszen e cimezés egyenesen kizárja, hogy jogszerűen 
más erdélyi püspök is létezhessék, mint a róm. katholikus 
püspök. Pedig Erdélyben köztudomás szerint öt püspök van, 
s ott van az erdélyi ev. ref. egyházkerület püspöke is, a 
ki, — ha ez a viszonosság és egyenjogúság elvébe nem 
ütköznék, — a régi erdélyi fejedelmektől öröklött jogo-
kon, amikor a reform, vallás volt Erdélyben »az ural-
kodó vallás*, talán több joggal használhatná a multak 
hagyományai s Erdély történelmi fejlődése alapján az 
>erdélyi püspök« címet. 

Mit szóljak az egyes nemzeti, meg országos ünne-
pélyekről, a melyeken, mint a milleniumi évben is 
tapasztaltuk, a református egyháznak alig jutott szerep? 
Pedig az a két és fél milliónyi, igazán tősgyökeres magyar 
reformátusság, a mely Magyarországnak a nemzeti á ram-
latok között erős államalkotó elemét képezi, s a melyre 
a magyar állam minden időben és bármely körülmények 
között feltétlenül számithat , — talán megérdemelné, hogy 
ily alkalommal több figyelemben részesíttessék. 

Oly sokszor hangoztatják az utóbbi időben Magyar-
országról, hogy »Mária országa.« Nem tennék ez ellen 
semmi kifogást, ha ebben felekezeti célzatosság nem len-
ne, mert hisz a mi hitelveink szerint is »Mária* a Jézus 
anyja s mint ilyen, stiindenkor kiváló kegyeletünk tárgya; 
csakhogy a Mária országa elnevezésben sajátlag az fog-
laltatik, hogy Magyarország csupán egy felekezetnek az 
országa. Ugyan mit szólnának hozzá a más felekezetűek, 
ha az a 2 és fél millió tősgyökeres magyar, a kik 
Kálvin hitelveit követik, a kik talán mégis csak tényezői 
nemzeti életünknek, Magyarországot a Kálvin országá-
nak neveznék e l? 

Ugy-e azt mondanák és pedig joggal, hogy ez mé-
lyen sérti az ország más valláson lévőit. 

Felhozhatnék még több példákat és jelenségeket is, 
a melyek aggodalomba ejtenek minket ar ra nézve, hogy 
egyházi életünk haladásának terén bizonyos megállapodás, 
hogy ne mondjam, visszaesés mutatkozik. Ezért van szük-
ségünk arra, hogy egyházunk minden hü fia teljesítse 
egyháza iránti kötelességeit és szívvel leiekkel művelje 
egyházi életünket; ezért kell ébrentar tanunk az igazi, ha-
misítatlan ref. közszellemet, a mely nem fogja megen-

gedni azt, hogy a haladásnak és felvilágosodottságnak 
az a fénysugara, a mely a letűnő XIX. századnak ma-
gasztos és fenkölt ideáit a felekezeti kérdésekben is be-
világította, a beköszöntő XX. század küszöbén elhomá-
lyosodjék. 

Adja az ég, hogy úgy legyen! 

MISSZIÓÜGY. 
A Nagypénteki Református Társaságról, 

A társaság 1893-ik év Nagypéntekén alakult. 
Célul tűzte ki a vallásos élet emelését és oly társa-

dalmi működés kifejtését, melylvel a züllésnek indult, 
6 —10 éves gyermekek sorsa javittassék, biztosíttassék; 
— de nem pillanatnyi segélynyújtással, nem egyszerű fel-
ruházás, eltartás á l ta l : — de oly intézetekben, hol cél-
szerű felügyelet mellett, az evangéliumi javító nevelés 
elvei szerint, tisztességes emberekké, a társadalom hasz-
nos tagjaivá neveltessenek. Az intézetből azután, — hol 
őket az egyszerűséghez, munkához, jó erkölcsökhöz szok-
tatták, — mint cselédek, mosónők, kertészek, munkások 
bocsájtatnak szárnyukra. 

Ezen jó és nemes szándék kiviteléhez nagy erély-
lyel fogott hozzá a kicsiny, — csirájában csak nyolc 
egyénből álló — társaság, mely ma már 642 tagot számlál 
és csaknem 200,000 korona vagyont gyűjtött, melyben 
ingatlanai 100,000 koronával szerepelnek. 

Hogy mennyire szükséges egy ily nevelő-, javító-, 
mentő intézet, azt bizonyítani nem kell; — a sajtó, dicsére-
tére legyen mondva, sokat foglalkozik vele; — az állam, 
főváros, törvényhozásunk is letárgyalta e kérdést. De ez 
ügynek először a társadalom kebelében kellett buzgó 
híveket szerezni: s ha ez eszme széles körökben ismere-
tessé vált és képviselőkre talált: — csakis akkor lehetett 
azután az ügy végleges megoldására országos intézkedés 
végett lépéseket tenni. 

Ezt az elvet társaságunk soha szem elől nem téveszté, 
s ennek következtében támogatták célunkat, első sorban 
Ö Felsége a király és örökemlékü martir királynénk; 
József királyi herceg; Ö Fensége, számosan a főnemesség-
ből és társadalmunk minden rétegéből, felekezeti különb-
ség nélkül. Nemes hölgy tagjaink fáradozásának eredménye, 
hogy Wohl Janka 1520, dr. Jókai Mor 2000, Hirsch 
Klára bárónő 10,000, gróf Karácsonyi Jenő 80000, özvegy 
Thurn Jánosné 8000, Orosdy Fülöpné 8000 kor. ala-
pítványr tettek; hogy társaságunk tagjai, felejthetetlen 
»Erzsébet királynénk köszöni alapjára« eddigelé 4340, 
és »Kegves elhunytjaink emlékére« 680 korona alapítványt 
gyűjtöttek, — a mely gyűjtést addig nem zár ják le, míg 
az egyenként a 8 — 8 0 0 0 koronát el nem éri. Isten segítse 
őket e munlcájokban! 

Társaságunk szünet nélkül munkálkodik és így jutott 
el a legmagasabb elismeréshez, midőn Ő Felsége kegyessége 
folytán 16,626 koronát kapott az állami jótékonycélú 
sorsjáték jövedelméből és a magas kormány erkölcsi és 
anyagi támogatását is szerencsés volt megnyerni. A refor-
mált egyházak legtöbbje adakozott s filléreikből eddigelé 
5384 korona gyűlt b e ; a minden jó és nemesért áldozó 
székesfővárosunk 30,000 korona építési segélyt szavazott 
meg, — melyből máig 10,000 korona fizettetett b e ; a 
kir. közjegyzői kar közbenjárása is hozott már 1300 koro-
nát. De elsorolnunk mindent nem lehet — utalunk e 
részben évkönyvünkre, melyet kívánatra , gondnoki hiva-
talunk bárkinek is beküld. Csak annyit említünk még meg, 



hogy eddigelé 111,506 korona folyt be esdő szavunk 
következtében ; és hogy vagyonunk többi része ingatlanaink 
áremelkedésében, célba vett tá rgysors já tékunk egyes művé-
szektől adományozot t tárgyainak 5 3 0 0 korona értekében, 
boldogult Lónyay Etelka 6 0 0 és özvegy Mocsáry Béláné 
3 0 0 0 korona ér tékű könyvadományban és a téglagyárak 
által, Bálint Sándorné ú t ján adományozot t 170 ezer építő 
tégla ér tékében keresendő. 

I t t megjegyezzük, hogy e könyvek a gondnoki hivatal 
út ján kapha tók . 

így növekedett a nyolc egyén által elvetett kis 
mus tá rmag, már csaknem terebélyes f á v á ; és ma ott 
áll társaságunk, hogy a m a g a s kormánytó l , az állami 
kamarae rdőbő l igen előnyös á r b a n vásárolt 10 holdnyi 
telkén m á r felépítette első hajlékát (— évkönyvünk rajzát 
is a d j a — ) az »Erzsébet ház«-at , s e lrendezte a földművelési 
minisztérium segélyével szőllő és gyümölcsös kertjét. Most 
végezi az intézet belső berendezését, hogy ez év októberé-
ben 4 0 — 5 0 gyermekkel megindí thassa végre áldásos 
munká já t , ha ebben öt a társadalom ezentúl is segítendi. 

Az elmondottakból lá tható, hogy a nagy, óriási cél-
hoz viszonyítva vagyonunk még mindig igen csekély s 
eszközeink e légte lenek; de bízunk a jó Istenben, hogy 
áldó kezeit megnyugtatja rajtunk s jószívű adakozóink 
számát megsokasítja! Sok kell még, igen s o k ! — az 
építkezés, berendezés teljes 80 ,000 koronánkat emészti 
föl ; a lapí tványainkat érintetlenül kell fön tar tanunk s így 
bizony nagy tőke hiányzik még, hogy — csak 50 gyermeket 
számolva — az évi szükségletet, mintegy 20—25,000 koronát , 
fedezhessük és minden időkre biztosíthassuk. És hány ily 
szánandó gyermek vár még segélyre! 

Fölkérünk tehát minden nemesen érző honfitársat 
és honleányt ügyünk pár tolására . Nem kérünk egyelőre 
senkitől sem többe t : csakhogy figyelemmel olvassa el jelen 
ismertetőnket, esetleg főkönyvünket és aztán cselekedjék 
szive sugalata, anyagi tehetsége szerint! 

Minden adományt , vagy tagsági díjat a társaság 
gondnokához, Takách Lászlóhoz (Budapest , II., Margit-
rakpar t 45.) kérünk küldeni, — ki is a társaság összes 
ügyeiről bárkinek szívesen nyúj t fölvilágosítást és teljes 
tá jékozta tás t . 

Szíves pár t fogását és t ámoga tásá t kérve, vagyunk 
Budapes t—Buda , 1900. év márc iusában őszinte tiszte-

lettel az elnökség : Hegedűs Sándorné , gróf Festeti ts 
Andorné, báró Kemény Kálmánné, Bálint Sándorné , Bóné 
Gézáné, Csiky Kálmánné, Ivanovits Urav Irén, Hállay 
Ferencné, gróf Pejacsevich Katinka, Pulszky Ferencné, — 
dr. Kiss Áron, dr. Hegedűs István, Szőts Albert, Havpál 
Benő, Takách László, Borosnyay Oszkár. 

* * 

Melegen ajánl juk az Úr kicsinyjeinek gondját felvevő 
társaságot olvasóink figyelmébe és készséggel közvetítjük 
a társaság vezetőinek kérését, a melylyel ez úton for-
dulnak lelkipásztorainkhoz, hogy t. i. Nagypénteken, az 
Idvezítőnek éret tünk szenvedett haláláról, az egyházi és 
tökeletes áldozatról emlékezve, mutassunk a r r a a köte-
lességre, a mely az Úr követőit áldozatkészségre, a nyo-
morul tak , az elveszettek felemelésére serkenti és ha úgy 
találják, hogy az elzüllött gyermekek keresztyéni gondo-
zására törekvő Nagypénteki Református Társaság gyámo-
l i tásara érdemes: hívják tel a hívek figyelmét, ébresszék 
fel hallgatóik könyörületes érzéseit, s az e nagy napon egybe-
gyűlő perselyt és a hívek egyéb adományai t fordítsák e 
nemes célra s küldjék be a Társaság gondnokának, 

Takách László úrnak, a ki Budapesten, II., Margit-rakpart 
45. sz. a. lakik. Egyesült erővel sokra lehet menni. Eddig 
még nem sok gyülekezet karolta föl a Nagypénteki 
Református Társaság ügyét és mégis immár 5384 korona 
az az összeg, a mi a gyülekezetek perselypénzeböl e jó-
tékony egyesület j avá ra összegyűlt. Secrk. 

K Ü L F Ö L D . 

Az ausztriai »Los von Rom« mozgalom. 
Érdekes dolog, hogy ez a mozgalom nevét épen 

Ausztriában szerezte, a hol legkésőbben indult meg és a 
hol több volt benne megindulásakor a politika, mint az 
elnyomott vallásosság érzete. 

Az osztrákok szeretik ugyan messzire visszavinni 
e mozgalom eredete t ; de tárgyilagos igazságszeretettel 
alig lehet azt túl vinni a nyolcvanas évek nacionalisztikus 
mozgalmain, a melyek az itt-ott elszórtan jelentkező ókatho-
licizmusban haltak el. 

Az ausztriai »Los von Rom* édes anyja az utolsó 
négy-öt év elkeseredett nemzetiségi küzdelme, melyben 
kitűnt, hogy Róma egy szláv r. katholikus Ausztria kiala-
kulását munkál ja . Van talán némi része a »nagy nemet« 
á lmoknak is benne. Legalább az a szertelen Bismarck- és 
Luther-kultusz, mely e mozgalmat mindenütt jellemzi, 
erre vall. Ezt bizonyítja az az adomaszerü, de igen jel-
lemző körülmény is, hogy a nemzetiségi harcok hevében 
voltak némelyek, kik a germanizmust megmentendők, 
egyenesen az ős germán isteneket állították vissza, és 
azoknak áldoztak fehér lovakkal. 

Először 1897-ben jelentkezett a Rómától való el-
szakadás vágya a nyilvánosság előtt, a bécsi egyetemi 
ifjúság mozga lmában . Ettől kezdve mind sűrűbben hang-
zik, ta r tományi gyűléseken, sőt magában a birodalmi gyűlé-
sen is, hogy Róma túlkapásaival szemben egyedüli orvos-
ság a tőle való elszakadás. 1898. december elsején jelent 
meg Schönerernek híres felhívása, a »Los von Rom*. 
E felhívás a németséget fenyegető romanizmussal szemben 
felhí minden jó német hazafit a Rómától való elszaka-
dásra és vagy a protestantizmushoz, vagy az ókatholiciz-
mushoz való csa t lakozásra . íme a >Los von Rom* nem 
tisztán protestáns mozgalom, bár későbbi fejleményeiben 
hova-tovább azzá válik. Schönerer felhívásának egyetlen 
mot ívuma sem származik vallásos sziikségerzetből, csupán 
tisztán germán nemzeti politikából. A következő 1899. év 
j anuá r 15-én gyűltek össze Schönerer felhívására mintegy 
800-an , Ausztr iának jóformán minden tar tományából , az 
általa meghívott bizalmi férfiak közös tanácskozásra, a 
dolgok mikénti vezetése felől. A gyűlésen egyhangúlag 
legelőször is a római egyházból való föl tétlen kilépést 
ha tározták el, megjelölése nélkül a követendő egyháznak. 
Némelyek a lutheránizmust a janlot tak, némelyek a vallás-
erkölcsi szükséget is óhaj tot ták hangsúlyozni. A gyűlést 
azonban a rendőrség feloszlatta. 



Ez a gyűlés volt, hogy úgy mondjam, a mozgalom 
hivatalos kezdete. Az osztrák evangéliomi egyházak és 
azok vezetői meglehetős nembánomsággal néziék a dol-
gok fejlődését: sőt itt-ott ellenséges magatartást is tanú-
sítottak. Csak a mult év végén, mikor a mozgalom hova-
tovább nagyobb méreteket öltött, akkor nyilatkozott 
körülbelül 70 evangéliomi lelkész a mozgalom mellett. 

De akadtak a mozgalomnak lelkes apostolai is, az 
ifjúság, s egyes buzgó lelkészek közül, kik az előbb tisztán 
nemzetiségi politikai akciót mind jobban-jobban a vallás-
erkölcsi élet terére irányították S maga a kinyitott és 
hirdetett evangéliom tanította meg az embereket a r ra , 
hogy többről van itt szó, mint, nemzeti jogok védelméről; 
itt a lelkiismeret szabadságáról és a lélek üdvösségéről 
van szó igazában. 

Meghatók azok a jelenetek, mikor ez a századokon 
át attól eltiltott nép belekóstol az evangéliom édességébe. 
Hogy sietnek egyszerű munkás emberek odaadni a Krisz-
tusért egész életük megzsugorgatott. filléreit! 

Nem könnyű a harc, melyet az evangélium embe-
reinek Ausztriaban harcolniok kell. A nép, Róma százados 
igájában nevelve, alig bír érzékkel az igazság iránt. Em-
lékszem, bécsi theológus koromban, házi asszonyommal, 
kinek nem kevesebb, mint bet szépen öltöztetett szűz 
Mária bálványa volt, külön égő lámpával, fel esztendő 
alatt nem tudtam megértetni : mi az a Szentirás; sem 
azt, hogy én is keresztyén vagyok. Az osztrák népnek 
túlnyomó része ilyen pedig, s ennek a vallási bigotteriá-
jával. legtöbb helyen fejletlen értelmével, előítéleteivel, 
a lassú járású német ész rettentő konzervativizmusával 
kell megküzdenie az új mozgalomnak. 

Másfelől ott van a feltétlen uralkodó romanizmus, 
a maga vagyoni erejével, szám nélkül való barátjaival, 
apácáival s a vele szövetséges reakcionárius politikai 
vezetőkkel. Hogy miként szoktak ezek harcolni, azt már 
eddig is volt alkalma tapasztalni a fiatal mozgalomnak. 
Buzgó lelkészeit büntetik; pártfogóit, Írásait elkonfiskálják; 
Németországból behívott lelkészeit kitiltják; a gyülekezé-
seket szinte lehetetlenné teszik. 

Hiába igyekszik az »Ev. Bund« segélyükre sietni : 
ezt megakadályozzák. Püspöki körlevelekben, mosdatlan 
szájjal mondott templomi beszédekben, hitvány, hazug 
iratkákban, melyekben a leggyalázatosabban legyalázzák 
a protestantizmust, önti ki rájuk dühét, a gyűlölni mindig 
kiválóan tudó romanizmus. 

De azért a mozgalom egyre terjed. Különösen Cseh-
országban és Stájerban, de magában Ausztriában is. 
Gyülekezetek gyülekezetek után alakulnak. A kilépettek 
száma pontosan alig állapítható meg; de hogy a tíz ezret 
már elérte, bizonyos, mert Schönerer, ki áttérését e fel-
tételhez kötötte, ez év elején szintén áttért. 

Ausztriában mindössze lehet úgy fél millió protes-
táns. Egy ötöde körülbelül a református. Elnyomott, gyenge 
egyház biz az. Elnyomta a papizmus, elgyengítette a 
racionalizmus. Valamikor, nem is nagyon régen, a pusz-
tulásnak indult cseh református egyházat, mely széledőben 

volt, mint a pásztor nélküli nyáj, mi magyarországi refor-
mátusok segítettük fel. Hejh! ha ma mi olyan élő 
egyháza volnánk a Krisztusnak, mint a milyenek nem 
vagyunk, de visszafizethetnénk minden keserűségünket 
Ausztriának, igazi keresztyén módon: segítvén őket vissza-
nyerni lelkiismereti szabadságukat, segítvén nekik meg-
találni Krisztust, az igazi szabadítót minden iga alól. 

De talán valamit mégis tehetünk értük. Kívánjuk 
nekik, kérjük őket, hogy a mi emberi van nagy küzdel-
mükben, az múljék el, a mi pedig benne isteni, az éljen, 
virágozzék és növekedjék! 

Gergely Antal. 

E G Y H Á Z . 

A d u n á n i n n e n i ág h. ev. e g y h á z k e r ü l e t aug. 
15-én Balassa-Gyarmaton fogja közgyűlését megtartani. 

A Gusz táv-Adol f e g y e s ü l e t segé lye i . A Gusztáv 
Adolf-egyesület az idén 13,544 kor. 96 fillér segélyt adott 
a magyarországi evang. egyházaknak, intézeteknek és lel-
készeknek. Legnagyobb segítségben részesült Felső-Lövő 
3717 kor. 5 fillérrel; azután Duna-Szerdahely 424 rkor. 
80 fillérrel. A segély többi része 76 egyház, intézet és 
lelkészözvegy közt osztatott ki. 

Az a l s ó - z e m p l é n i ref. e g y h á z m e g y e f. hó 18-án 
fogja megtartani tavaszi közgyűlését Sárospatakon. 

E g y h á z m e g y e i g y ű l é s . A beregi ev. ref. egyház-
megye f. évi rendes tavaszi közgyűlését mult hó 27. és 
28-án tartotta meg, mely alkalommal az egyházmegye 
önkormányzati s pénzügyi kérdéseit tárgyalták s intéz-
ték el. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A gercselyi (Tiszáninnen) ref. 
egyház, meghívás út ján Bottka Bertalan miglészi lelkészt, 
— a veresmarti -(Tiszántúl) ref. egyház egyhangúlag Szent-
pétery József nagykállói segédlelkészt választotta meg 
lelkipásztorává. 

A fe l ső - szabo lc s i ref . e g y h á z m e g y e közgyűlése 
f. hó 23—25. napjain lesz Nyíregyházán. 

M a g y a r p r o t e s t á n s o k baja i H o r v á t o r s z á g b a n . 
Nem régen hírt adtunk a »Magyar Szó« alapján a felől, 
hogy a horvátországi magyar református egyházakat el-
tiltja a horvát kormány a magyar- , vagy magyar és német 
feliratú hivatalos pecsét használatától. Mint biztos forrás-
ból tudjuk, ez a hír szomorú tény. A mult hónap elején 
a szent-lászlói magyar ref. lelkészi hivatalban megjelent 
az eszéki szolgabíró és kormányrendeletre hivatkozva elő-
kérte az egyház pecsétjét és anyakönyveit . Miután mind-
kettő magyar volt, a pecsétet hivatalosan konfiskálta és 
egy már elkészített, horvát nyelvű stampigliát adott he-
lyette, birság terhe alatt hagyván meg a lelkésznek 
annak kizárólagos használatát . Az anyakönyv vezetésére 
nézve szintén elrendelte, hogy az kizárólag horvát nyelvű 
legyen, s meghagyta a lelkészeknek, hogy a magyar nyelvű 
anyakönyvi ívek és kivonatok helyett horvát nyelvűt ren-
deljen Zágrábból. Szomorú tények ezek. Mutatják, hogy 



a horvát kormány mily makacsul igyekszik elhorvátosí-
tani azt a csepp magyarságot is, a mely a magyar koro-
nához tartozó Horvát-Szlavonország területén él és eddi-
gelé, óriási erőfeszítéssel fenn tudta tartani magyarságát. 

A b ö s z ö r m é n y i l e l k é s z - v á l a s z t á s h o z . A Bukócsy 
János, volt h.-böszörményi ref. lelkész elhalálozása folytán 
megüresedett lelkészi állás betöltésére, a mint a »M. Sz.« 
irja, már megindultak a kombinációk, s legközelebb mái-
be is lesz már töltve. A nép egyhangúlag Zsigmond 
Sándor esperest, egyházkerületi főjegyzőt akarná meghívni; 
ha pedig az el nem fogadná a meghívást, úgy Dávid-
házy János, kabai ev. ref. lelkészt óhaj taná lelkipásztorául. 

P r o t e s t á n s p ü s p ö k ö k a p r o t e s t á n s ügyekrő l . 
A »Magyar Szó« ujabban Gyurátz Ferenc dunántúli 
evangélikus és Antal Gábor dunántuli református püspö-
kök nyilatkozatait közli, a melyeknek lényegét a követ-
kezőkben ismertetjük. Mindkét püspök méltányosnak és 
jogosnak tekinti azt a követelést, nogy a tudomány-
egyetemen protestáns theologiai fakultás szerveztessék. 
Ez szerintök is a budapesti egyetemen volna szerve-
zendő, mert csak így nyerne kifejeződést a paritás. 
A vidéki theologiai akadémiákat még az egyetemi fakultás 
felallítása esetén is fentartandóknak tartják, annyival is 
inkább, mert minden akadémiának vannak helyhez kötött 
alapítványaik. Az »erdélyi püspök« cím ellen való pro-
testációban szolidárisoknak vallják magukat az erdélyiek-
kel. A kongrua-törvényre és végrehajtására nézve Antal 
Gábornak nincs panasza, mert az ő kerülete bevallási 
ivei közül egyet sem küldött vissza a minisztérium és a 
kerület 154 kongrua-jogosult lelkésze közül még csak 
16 nem kapta meg a kiegészítést. Annál panaszosabban 
nyilatkozott azonban ezekre nézve Gyurátz Ferenc. Sze-
rinte fix összegben kellett volna m e g á l l a p í t a n i s e g é l y t , 
s azt az egyes kerületek rendelkezésére kellett volna 
bocsátani. Igaz ugyan, hogy a jelenlegi módozattal job-
ban fentarthatja az állam a nemzetiségi vidékeken a maga 
ingerenciáját ; de mégis, nem kellett volna sújtani a nem-
zetiségi egyházak miatt a protestáns egyházakat. Az 
evangélikus egyházban vannak ugyan kifogásolható pa-
pok ; de azok ellenében maga az egyház hozta a legszi-
gorúbb törvényeket, a melyek még akkor is vád alá 
helyezik az izgatókat, a mikor az állam nem lát okot 
az üldözésre. Igen sablonos szerinte e kiegészítések utal-
ványozása is, s dacára annak, hogy a minisztérium elis-
merését nyilvánította a kerületnek a bevallási ívek gondos 
elkészítéséért, mégis 4 — 5 kivételével most minden ívet 
visszaküldenek, pótlás és igazítás végett. A kongrua-
kiegészítést nem tart ja az 1848-iki törvény teljes végre-
haj tásának. Fejleszteni kell a segélyezést; és e tekintetben 
jogosult az a kívánság, hogy az állam aránylagosan meg-
szabott tőkevagyont, vagy annak megfelelő évi kamato-
kat bocsásson a prot. egyházak rendelkezésére. 

E g y h á z i é s e g y h á z p o l i t i k a i ü g y e k az o r s z á g -
gyű lé sen . Az appropriációs vita igen érdekes egyházi 
és egyházpolitikai kérdéseket vetett felszínre f. hó 2-án 
az országgyűlésen. A protestánsok belső mozgolódása és 
az egyház belső bajai s az ultramontán terjeszkedni 
akarás miatt felhangzó panaszok felhívták már a politikusok 
figyelmét is és szólásra késztették a pártok vezéreit, sőt 
magát a miniszterelnököt is. Panaszainkat Zichy János 
gróf, a néppárt parlamenti vezére, párt ja számára kívánta 
kizsákmányolni, s ártatlan arccal kijelentvén, hogy a 
néppárt szervezésével korántsem akartak testvérharcot 
indítani (?!), követelte a revíziót és legelső sorban is a 
felekezetnelküliség törvényének eltörlését. — Kossuth Ferenc 

tiltakozott a felekezetieskedésnek a politikába bevitele 
ellen; mert nagy veszedelmére szolgálna az országnak a 
felekezeti politikai partok alakulasa. — Ugrón Gábor, 
mintha csak expiálni akarta volna az autonómia kongresz-
szuson mondott beszédét, azt hangoztatta, hogy az allam-
nak egyenlő követelésekkel kell minden egyház elé állania, 
de mindeniknek egyenlő jogokat és szabadságokat bizto-
sítania, és mivei szerinte a felekezeti villongás a miatt van, 
mert az egyik egyház vagyonos, a második pedig szegény: 
kívánta, hogy a gazdag egyház vagyona annak elidegenít-
hetetlen tulajdonául hagyassék meg, a szegény egyhazak-
nak pedig az allam adjon annyit, a mennyivel feladataikat 
megoldhatják. — Reánk nézve azonban legfontosabb Széli 
Kálmán miniszterelnök nyilatkozata. Zichy János kíván-
ságával szemben kijelentette, hogy az egyházpolitikai tör-
vények megváltoztatásába semmi körülmények közt sem 
megy bele, mert azokat a jogegyenlőség, a lelkiismereti 
szabadság, az egyházak közt levő egyenlő és igazságos 
viszony szempontjából, a modern jogállam és a magyar 
egységes nemzeti allam fejlesztése szempontjából szüksé-
geseknek, helyeseknek tartja és azokat érinteni nem engedi. 
Majd a kormány egyházpolitikájáról szólva, ezt akijelentést 
tet te: »Én általában azt tartom — és azt hiszem, hogy igazam 
van, — hogy egyetlen egy vallásfelekezetnek sincs a leg-
kisebb oka az országban a nyugtalanságra; nem is hi-
szem, hogy ezt érezze bármelyik is, oka legkisebb sincs 
erre. Egyformán, igazságosan és objektíve járunk el min-
den egyház, minden vallás és minden vallásfelekezet iránt 
a jogegyenlőség teljes átérzésével és a jogegyenlőség 
elveinek alkalmazásával és igazságainak érvényreemelé-
sével; mert azt akarjuk, hogy teljesen egyformán, nyu-
godtan, higgadtan, elfogulatlanul járjunk el valamennyi-
vel szemben. Nekünk tehát sem a római katholikus 
egyház, sem a protestáns egyház, sem a keleti egy-
ház, sem a zsidó egyház nem vethet szemünkre sem-
mit; ne is tartson semmitől egyik se : a törvényes és 
egyenlő elbánásról biztosítjuk. Én a vallásosságra és er-
kölcsiségre nagy súlyt helyezek; államföntartó erélylyel 
bir a vallásos és erkölcsi érzés, allam és társadalom fenn 
nem állhatnak nélküle; de nem kategorizálok vallásfele-
kezetek szerint, hanem azt mondom, hogy mindenki le-
gyen boldog a maga meggyőződése és vallása szerint.* — 
A kovmányelnök eme kijelentését, épen ma. a mikor az 
ultramontán irányzat még a kormány hatalmával is sze-
retne érvényesülni, sőt egy kérdésben már érvényesült is, 
megnyugvással veszszük tudomásul; de el is várjuk, hogy 
az abban felmutatott, egyenlő mértékkel mérő és csak a 
jog és az igazság érdekét tekintő liberális egyházpolitika 
valóban érvényesüljön is és ne engedje magat félrevezet-
tetni semmiféle, a jog és az igazság mezebe öltözött reak-
cionárius törekvések által. 

K o n g r u a u t a l v á n y o z á s 19()0-ra. A kultuszminisz-
térium a mult hónap végén kiutalványozta az egyház-
kerületi elnökségek kezéhez az 1900. első évnegyedre 
szóló kongrua kiegészítéseket, mindazon lelkészi hivatalok 
részére, a melyek, részint a mult év végén, részint a 
jelen év elején már megkapták a kiegészítést 1899 re. 
Dunamellék kapott e címen 10,727 korona 37 fillért ; 
Dunántúl 37,279 kor. 71 fillért s Tiszántúl 39,266 kor. 
19 fillért. — Helyes és törvényes dolog, hogy a minisz-
térium rendszeresen kiutalványozza a kiegészítést azok-
nak a lelkészeknek, a kiknek a kiegészítési összege már 
megállapíttatott; de kérjük a minisztériumot arra is. hogy 
sürgősen igvekezzék megállapítani a többi jogosultak kiegé-
szítését is, mert bár azok, a kik még tavalyra sem kap 
tak semmit, nem irigvkednek ugyan azokra, a kik in;ii 
az idénre is megkapták az őket megillető összegeket, de 



az így mutatkozó aránytalanság mégis kedvetlenséget és 
keserűséget szül. 

^ P r o t e s t á n s Néppárt .« Néhány ul t ramontán izű 
politikai napilap, a melyeknek szerkesztőségeiben bizo-
nyára van egy csomó a »Pázmány-egyesület* tagjai közül, 
az utóbbi időben tendenciózusan vádolja a protestánsokat 
a »protestáns néppárt* alakítás szándékával. Erre a vádra 
lapunk mult heti vezércikke megadta már a méltó fele-
letet; de megadta már a »Magyar Szó« is, a melyet, a 
miatt, hogy a protestáns ügyeknek is rovatot mert nyitni, 
e protestáns néppártalakítás organumának akartak minő 
síteni a jezsuita ul t ramontanizmus és az ezzel egy hajó-
ban evező napilapok. Mult vasárnapi számában kijelenté 
a »Magyar Szó«, hogy ő semmiféle külön protestáns po-
litikát nem akar csinálni, sem pedig nem akar a »pro-
testáns néppárt* organuma lenni, mert ilyen párt nincs; 
annak szervezése képtelenség, s ilyen dologba a protes-
tánsok józan észsze! bele sem mennének. Az ő politikája, 
a magyar, szabadelvű politika; az egyenlőség politikája 
nemcsak az egyénekkel, hanem az egyházakkal szemben 
is. »S mert politikai álláspontunk ez — mondja — épen 
azért találtuk szükségesnek, hogy a protestáns ügyekkel 
bővebben foglalkozzunk, mint egyéb laptársaink, melyek 
Magyarország egyházi életének épen ezt a részét eddig 
erős egyoldalúsággal elhanyagolták. Egyszerűen nem csuk-
tuk be erőszakosan a szemünket ama nagy kulturai és 
társadalmi kérdések előtt, melyek a protestáns egyházi 
eletből indultak ki és részben ott is jutnak megoldásra, 
s megnyitottuk nekik a napi-sajtó publicitását. Nem tet-
tünk mást, mint — ha szabad így szólanunk — kivet-
tük a véka alól az oda rejtett világosságot.* — Folyó 
hó 3-diki számában pedig ezt jelenti ki: »Mi nem va-
gyunk felekezeti újság, nem vagyunk kálvinista lap ; mi 
magunk tiltakozunk a legélesebben olyan gondolat ellen, 
mely a protestánsokat politikailag akarná párttá tömöríteni. 
Kijelentjük tehát még egyszer — ha tetszik, tessék egyszer 
már megérteni a világos magyar beszédet, — hogy mi 
magyar lap vagyunk és semmi más. Mi csali azért szerveztük 
a protestáns hir-rovatot, mert a többi ál-szabadelvü újság 
kizárja őket* A »protestáns néppárt* alakítás vádját 
szinten hatalmas erővel utasítja vissza, a nevezett lap 
ugyancsak e szamában Dr. T. I. (dr. Tüdős István ?) s nagy 
igazán mondja, hogy az ul tramontán járszalagon vezetett 
napisajtó a »protestáns néppárt« és a felekezeti harc 
rémét látja, mert akadt végre egy lap, a mely megnyi-
totta hasábjait a protestáns ügyek s z á m á r a ; de azt 
egészen természetesnek tartja, hogy az ultramontanizmus 
egész seregét teremtette meg a legújabb időben a kizá-
rólag felekezeti politikai saj tó-organumoknak. — Örülünk 
raj ta, hogy a »Magyar Szó« maga is igazolja azt, a mit 
róla mult számunkban írtunk, t. i. hogy egyáltalában 
nem protestáns politikai saj tó-organum, hanem csak füg-
getlen, szabadelvű lap, a mely csak magyar és szabad-
elvű politikájából kifolyólag karolja fel a mi, eddig igen 
elhanyagolt ügyeinket és érdekeinket is. Némuljon el azért 
a csúnya inszinuáció és legyen vége a politikai rágalma-
zásnak ! 

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 mult hő 29-én 
tartotta meg közgyűlését Nagy-Szalontán, Széli Kálmán 
esperes és Tisza Kálmán gondnok akadályoztatása miatt, 
dr. Balogh Elek legidősebb tanácsbiró elnöklete alatt. Széli 
Kálmán esperesi megnyitóbeszédében sajnálattal jelen-
tette, hogy Tisza Kálmán gondnok betegsége miatt meg 
nem jelenhetett; majd Tisza Kálmánnak a dunántuli ref. 
egyházkerületi 'gyűlésen mondott beszédét ajánlotta a 
gyűlési tagok és az egyházak vezetőinek komoly figyel-
mébe, főként abból a szempontból, hogy mindenki igyekez-

zék a maga körében kötelességeinek hiven megfelelni. Az 
esperesi jelentés részletesen számolt be az egyházmegye 
viszonyairólj és reá mutatott az örvendetes jelenségek 
mellett a nem örvendetesekre is. Beteges jelenség az, 
hogy a 774 házasságnál 53 esetben mellőzték a felek az 
egyházi esküt; a 3378 újszülött közül 46-ot nem keresz-
teltettek meg a szülők és a 2375 halott közül 33-at egy-
házi szertartás nélkül temettek el. Kiléptek az egyházból 
92-en ; az 1898-évi állapotokhoz képest azonban már 
javulás mutatkozik. A 6 —12 éves tankötelesek száma 
9064 ; tényleg iskolába já r 92 5 8 % , — nem já r 7 4 2 % • 
A 13—15 éves tankötelesek száma 3 3 9 4 ; tényleg iskolába 
jár 62 ' 53%, — nem jár 37 - 47%- Építkezés és javítás 
történt 43 anya és 5 leányegyházban, összesen 25,034 frt 
48 kr. értékben. Összes adományok és hagyományok 
7350 frt. Népmozgalmi ada tok : 45 egyház, 6 leányegyház, 
221 fiókegyház és 3 missziói kör van az egyházmegyé-
ben. Lelkek száma 81.614. Szülöttek száma 3378 (4 '13 
százalék). Meghaltak 2375-en (2 '91 százalék). Ujházasok 
774 (0 '94 százalék). Lelkészek száma 46, segédlelkészek 
száma 5. Lelkésztanár 3. Tanítók száma 94. — Az el-
intézett folyó ügyek közül nevezetesebbek a következők: 
A Nagyváradon tervezett tanítónőképző intézet felállítási 
költségeire nézve javasolja az egyházmegye, hogy kéressék 
fel a tiszántúli egyházkerület, hogy az internátus költségei 
pótlására 10 évre megszavazott 2000 korona a tanítónő-
képző intézet, költségei fedezésére fordíttassék, még pedig 
állandóan. Ezenkívül társadalmi úton is mozgalmat fog-
nak indítani. Egyházkerületi képviselőkül megválasztat tak: 
egyházi részről rendes tagokul: Balogh Ambrus és Nagy 
Imre ; póttagokul: dr. Márk Ferenc és Sipos Imre. Világi 
részről : gróf Tisza István, Benedek László mint rendes 
tagok; dr. Balogh Elek és Hadházi Kálmán póttagok. 

A b e r e g i ev. ref. e g y h á z m e g y e t i s z a h á t i lel-
k é s z i k ö r e március 12-én Vásáros-Naményban Zámbory 
Béla badalói ref. lelkész elnöklete alatt tartotta meg tavaszi 
értekezletét. A tar ta lmas elnöki megnyitó beszéd után 
Körössy Fái lelkész az 1899. áprilisi konvent 76. jkvi 
száma értelmében az egyházi adóknak bírói, illetve köz-
igazgatási uton való mikénti behajtásáról tette meg javas-
latát. Az értekezlet 3-ik pontját i f j . Lánczy József csarodai 
lelkésznek, a ref. egyház liturgiájának kérdésével foglalkozó 
tanulmánya töltötte be. A kongruának minden levonások 
nélkül való mielőbbi utalványozása érdekében a kör a 
legközelebbi egyházmegyei gyűlésen állást foglal. Végül 
elhatározták, hogy az egyházmegye összes gyülekezeteinek 
a Prot. írod. Társaságba való belépését az egyházmegyei 
gyűlésen szóvá fogják tenni. (Debr. Pr. L.) 

N a g y h é t i ref. i s t e n t i s z t e l e t e k B u d a p e s t e n . Nagy-
pénteken & Kálvin-téri templomban délelőtt 9 órakor prédi-
kál : Kájel József dömsödi lelkész és úrvacsoraosz.tásnál 
ágendázik: Kóréh Endre ; 12 ó rakor : Török Imre tisza-
roffi lelkész és úrvacsoraosztásnál ágendázik: Papp Károly ; 
d. u . : Hankó Gyula ; a Rózsa-utca 20. sz. a. imaház-
ban prédikál: d. e. 10-kor : Székely József ; az Alföldi-
utca 13. sz. a . : Fábián J á n o s ; a mester-utcai iskola 
te rmében: Kovács Lajos ; a külsö-váci-úti iskola nagy-
termében: Hankó Gyula; — Budán a fazekastéri tem-
plomban d. e . : Haypál Benő ; d. u. Kovács Emil. — 
Húsvét vasárnap: a Kálvin-téri templomban d. e. 9 óra-
kor prédikál : dr. Baltazár Dezső, úrvacsoraosztásnál ágen-
dázik: Székely József; 12 ó rakor : Papp Károly és úr-
vacsoraosztásnál ágendázik : Kóréh Endre ; d. u. Könyves 
Tóth Sámuel a Rózsa-utca 20. sz. a. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorát osz t : Könyves Tóth Sámue l ; az Alföldi-
utca 13. sz. a. prédikál és úrvacsorát o s z t : Kóréh Endre ; 
a mester-utcai iskola nagytermében prédikál és úrvacso-



rát osz t : Kovács L a j o s ; a külső-váciéti iskola te rmében 
prédikál és úrvacsorát o sz t : Hankó Gyula. Budán d. e, 
10-kor prédikál és úrvacsorát osz t : Haypál Benő, Kiss 
A r o n ; d. u. 3 - k o r : Kiss Áron. — Husvét-hétfön: a Kálvin-
téri templomban d. e. 10-kor préd iká l : Haypál Benő és 
úrvacsoraosz tásnál ágendaz ik : P a p p K á r o l y ; d. u. 3 -kor 
prédiká l : Kádár Lajos. Budán: prédikál és úrvacsorá t 

. o s z t : Kájel József, Kiss Á r o n : d. u. Kovács Lajos. 

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 ü l é s é t 
Antal Gábor püspök, a bizottság elnöke f. hó 20-kára 
hivat ta össze Budapestre. 

É r e t t s é g i v i z s g á l a t o k D u n a m e l l é k e n . A duna-
melléki ref egyházkerület főhatósága alatt álló főgimná-
ziumokon a folyó tanévi érettségi vizsgálatok a következő-
leg fognak megtartatni . Budapesten, írásbeli vizsgalatok 
má jus 14—18- ig ; szóbeli vizsgálatok junius 11—13-ig. 
Halason, írásbeli vizsgálatok május 14—18- ig ; szóbeli vizs-
gálatok junius 18—20-ig. Kecskeméten, írásbeli vizsgálatok 
má jus 2 1 — 2 6 - i g ; szóbeli vizsgálatok junius 25 — 27 ig. 
Nagykőrösön, írásbeli vizsgálatok május 18—23-ig; szó-
beli vizsgálatok junius 25 —27-ig. 

Az o r s z á g o s t a n s z e r m ú z e u m é s p e d a g ó g i a i 
K ö n y v t á r szabályzatát a közoktatásügyi tanács végleg 
letárgyal ta . A szervezendő muzeum és könyvtár élere 
állami jellegű igazgató-állást fognak rendszeresí teni , a 
kinek t ámoga tá sá ra szaktanácsot rendelnek. 

A k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k g y ű l é s e Az országos 
középiskolai tanáregyesület ez évi nagygyűlését Temesvárt 
fogja tar tani . Az egyesület temesvári köre nagy elő-
készületeket tesz az ország minden vidékéről jövő tanárok 
fogadására és a gyűlés sikere érdekében már több tanács-
kozást tartott . 

A f ő v á r o s i t a n á r o k m e l l é k f o g l a l k o z á s a . A tavasz-
s z a l a fővárosi t anács szigorú rendeletet adott ki a tanárok 
mellekfoglalkozásának kor lá tozására . A tanárok közvet-
lenül a rendelet k ibocsá tása után értekezletet tar tot tak s 
ennek megbízásából Vaszkó György, a polgári iskolai 
tanárok képviselője kérte a rendelet enyhítését . Most a 
tanács iskolai ügyosztálya megállapodott , hogy mennyiben 
enyhí thető a tavaszi rendelet. E szerint az ügyosztály 
á l ta lánosságban három kívánságot fejez k i : Minden mellék-
foglalkozást a tanácsnál előzetesen kell be je lenteni ; a 
t anár csak olyan mellékfoglalkozást vállalhat, a mely nem 
akadályozza tanár i kötelességeinek teljesítését s a mi 
összefér a tanári t isztességgel; végül annyi foglalkozást 
űzhet, a mennyi egészségének meg nem árt . A részletek-
ben az iskolaügyi szakosztály elejti azt a tavaszi állás-
pontot, hogy délelőtt semmi mellékfoglalkozást nem enged; 
e helyett méltánylást erdemlő esetekben megengedi, hogy 
a tanár i helyettesítések u tán f ennmaradó óráit értékesítse. 
Ugyancsak elejti az iskolaügyi szakosztály azt a kíván-
ságot, hogy a t a n á r csak a szakirodalom terén kereshes-
sen mellekfoglalkozást. A pénzügyi mellékfoglalkozásokról 

szólva, a tanárságot a tisztviselőkkel egyforma szabályok 
alá helyezi; az orvosi gyakorlatot pedig azok számara , a 
kik eddig nagy fáradsággal megszerezték az orvosi diplo-
mát, megengedi, a jövőre nézve pedig eltiltja. 

E G Y E S Ü L E T . 
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 március 

30 -án a budai Vigadóban tartotta 7-ik rendes évi köz-
gyűlését. A rosz idő ellenére is fényes és előkelő közön-
ség jelent meg, köztük Hegedűs Sándorné védő, báró Kernt ni/ 
Kalmánné, gvóiFestetits Andorné, Csiky Kálinánné, Palszky 
Ferencné, stb. ; a férfiak közül a ref. egyház több elő-
kelősége. Hegedűi Sándorné lelkes hangú megnyitó szavai-
ban fölhívta a közgyűlés gondját azokra a magasztos 
célokra, melyeket a társaság kitűzött, s melyeknek közel-
álló megvalósítása az eddigi munkálkodás koronája lesz. 
Dr. Kiss Áron ügyvivő elnök beszámolt arról a kegyes 
támogatásról , melyben a társaságot Hegedűs Sándor , Burá-
nyi Ignác, Wlassics Gyula miniszterek, Márkus József 
főpolgármester, Halmos János polgármester s más kiváló 
előkelőségek részesítették, kik mind elismerték, hogy az 
a tevékenység, melyet a társaság teljesít, nemzeti és ember-
baráti jócselekedet, s állami és részben fővárosi feladat. 
Dr. TaJcách László gondnok jelentéséből kitűnt, hogy az 
intézet épülete a kamaraerdői telken már felepült, s hogy 
a t á r saság vagyona 207 ,528 korona 59 fillér. Közgyűlés 
a jelentéseket örömmel vette tudomásul s elhatározta, 
hogy legközelebb az intézet belső berendezését veszi 
munkába . E végből Hegedűs Sándorné az ot thonhoz szük-
séges vas- és konyhaedények, vászon- és pokróc .szövetek 
beszerzését vállalta e l ; Pulszky Ferencné, Hállay Ferencné, 
Bálint Sándorné , Joannovics Uray Irén, dr. üsánlcy 
Dezsőné különféle háztar tás i tárgyakról fognak gondos-
kodni. SzÖts Fa rkas indí tványára elhatározta a közgyűlés, 
hogy az Országos Protes táns Árvaegyesülettel, a LorantfTy 
Zsuzsanna-Egyesület tel és más rokon-intézetekkel működési 
kapcsolatba lep és hogy az intézet rendszeres segélyezésére 
a nagyobb r e fo rmá tus gyülekezeteket s a jobb módú 
csaladokat is megkeresik. Legfontosabb határozat a gyű-
lésnek az intézeti igazgató-tanács szervezése volt. Ez 
fogja az intézet pedagógiai berendezését , az intézeti 
személyzet beállítását stb. végezni és erre bízatott a fel-
ügyelet gyakorlása is. Az igazgató-tanács tagjai, a tiszt-
viselőkön kivül, Némethy Károly Petri Elek, Seöts Farkas , 
Miklós Gergely, dr. Vámossy Károly, és dr. Kocsiss Alajos. 
Hegedűs Sándorné indí tványára elhatározták, hogy az 
otthont boldogult királynénk emlékére Erzsébet-háznalc 
fogjak nevezni, s a megnyi tásra , melyet f. évi októberre 
terveznek, a királyt is meghívják. 

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 .javára 
Nagypénteken a főváros templomaiban pár ev óta gyűjteni 
szoktak. Tavaly a vidéki egyházak is felvettek ezt a 
dicséretes szokasí. Melegen ajánl juk a könyörülő szere l t -
nek ezt a szép gyakorlatát minden gyülekezetünk es lelki-
pásztorunk pártoló figyelmébe. Itt közöljük a tavalyi 



gyűjtés eredményét. A pesti egyházban: kálvintéri tem-
plomban 222 frt 48 kr., fazekastéri templomban 167 frt 
88 kr., rózsautcai imaházban 44 frt 15 kr., zuglói tem-
plomban 8 frt 62 kr., kispesti templomban 10 frt. Az 
ó-budai egyházban 2 frt 78 kr. Az újpesti egyházban 33 frt 
30 kr. A rákospalotai egyházban 12 frt. — Távolabbi 
egyházakban. Pomáz 1 frt 70 kr., Csúza 1 frt 50 kr., 
B.-Sámson 60 kr., Gödöllő 78 kr., Győr 30 kr., Monor 1 frt 
56 kr., A.-Némedi 5 frt, Kosd 1 frt 8 kr. ; Olasz-Liszka 1 frt 
Császári 5 frt 68 kr., Kéthely 62 kr., Tarcal 2 írt, Föl-
des 1 frt 50 kr., Sz.-Németi 4 frt 55 kr., Zámoly 2 frt, 
7 kr., Búcs 1 frt 57 kr., B.-Henye80 kr., B.-Feketehegy 3 frt, 
Petrőc l ' f r t 50 kr., Esztergom 4 frt, K.-Kálla 1 frt 33 kr., 
Tács 3 frt, Csokonya 2 frt 95 kr. Összesen 554 frt 99 kr. 
Fogadják gyűjtők és adakozók a végzett jó munkáért a N. P. 
Tásaság szives köszönetét és hálás elismerését. — És 
rendezzenek az idén is minél eredményesebb gyűjtést a 
züllésnek kitett gyermekek megmentésére, annyival is 
inkább, mivel az egyesület már a f. év őszén megkezdi 
áldásos működését 50 gyermek felvételével. 

A p á p a i evang . l e á n y e g y e s ü l e t a mult hónapban 
is igen sikerült és tanulságos összejövetelt tartott. A gyűlést 
ez alkalommal is Gyuráiz Ferencz püspök-lelkész nyitotta 
meg. Megnyitó beszédében a vallásos nevelés fontosságá-
ról szólva, szép és megkapó vonásokkal ecsetelte a hatást, 
melyet egy igazán buzgó vallásos nő a család körében 
gyakorolhat. Mohácsy Lajos püspöki titkár pedig »Milye-
nek a nők?« cimmel történeti tárgyú elbeszélést olvasott 
fel. Felolvasása, mely a magyar történelemnek kiválóbb 
női alakjait mutat ta be, mindvégig lekötve tartotta a hall-
gatóság figyelmét. Ezután a leányegylet tagjainak szava-
latai következtek; közben pedig a leánvegyleti énekkar 
adott elő!, Szutter Dániel tanító vezetése mellett egy pár 
igen szép éneket. 

B e l m i s s z i ő i e s t é l y N y í r e g y h á z á n . A nyíregyházi 
ág. h. evang. belmissziői egyesület március hő 28-án tar-
totta első estélyét. Az egyházi dalárda éneke után Geduly 
Henrik, az egyesület elnöke melegen üdvözölte a közön-
séget s elmondta, hogy ez az egyesület van hivatva arra, 
hogy mintegy bevezető csatornája legyen az egyház szellemi 
életének, a mire a hivatalos egyház, mint szervezett testület, 
meghatározott jogi működésénél fogva alkalmatlan, mert 
mint Isten országának szerve, a templomi és a templomon 
kívüli ájtatosság gyakorlása által meríti ki feladatát. Utána 
dr. Pröhle Vilmos főgimn. tanár olvasta fel igen tanul-
ságos és élvezetes munkáját a keresztyén szeretetről, mint 
a valódi erkölcsösségnek egyetlen igaz alapjáról. Felolva-
sásában arra a végső tételre jutott, hogy a keresztyén 
szeretet a pozitív kijelentésen alapuló keresztyén hit-
től elválaszthatatlan; egyik a másikat feltételezi. A fel-
olvasás elejétől végig lekötötte a hallgatóság figyelmét. 
A felolvasás után Vietórisz Dániel szavalta el Tompának 
»Haldokló mellett« című költeményét, mire az estély az 
egyházi dalárda sikerült énekével véget ért. Az egybe-
gyűltek önkéntes szeretet-adományaiból 30 korona folyt 
be a dalárda javára. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i hirek. Limberger István késmárki 

evang. lelkészt és esperest, az egyházi téren szerzett ér-
demeiért 0 Felsége a Ferenc-József-rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. A megérdemelt kitüntetéshez őszintén gratu-
lálunk. 

* Kirá ly i a d o m á n y . A kutasi (Dunántúl) ref. egy-
háznak, új templom építésére Ő Felsége 200 koronát 
engedélyezett magánpénztárából. 

* M a g y a r o r s z á g b i r t o k á l l a p o t a i felől olvastuk 
az alább következő kimutatást, a mely az egyházi és 
iskolai kötött birtokok megoszlására nézve is érdekes 
világítást vet, E kimutatás szerint Magyarország összes 
területe 50 millió kat. hold, a melynek egy harmada 
kötött bir tok: számszerint 17 millió holdnyi terület. 
Magánosok tu la jdonában van ebből harmadfél millió, a 
miből egy millió hold erdő, a többi szántó, kaszáló, kert, 
stb. A líözségck és a közbirtokosok tulajdonában van 
kilencedfél millió, a kincstár tulajdonában 3 millió és a 
papság tulajdonában negyedfél millió. A papság tulajdona 
így oszlik meg: A róm. kath. érsekségek és püspökségek 
kezén van egy millió 370 ezer hold ; a gör. kath. érsek-
ségek és püspökségek kezén 300.000, a gör. kel. érsekségek 
és püspökségek kezén 22,000 hold. A káptalanokén 
500.000, az apátságokén 400.000, a szerzetesekén 700.000. 
A protestánsok közül: a református egyházak és intéze-
tek tulajdonában van 30,000 kat. hold, a lutheránusoké-
ban, idevéve a szászokat is, 34,000 és az unitáriusoké-
ban 1000 hold. 

Szerkesztői üzenetek. 
H. V. O-Moravica . Megkaptuk ; de helyszűke miatt 

csak a jövő számunkban hozhatjuk. 
V. L , Z. I., Sz. G., K. A. Üdvözleteiket köszönjük. 

Örülünk raj ta, hogy a miket írtunk, azok valóban egyez-
nek a magyar kálvinista közvéleménynyel. 

P. M.-K.-Azar. Későn érkezvén, csak a jövő szám-
ban adhatjuk. 

P á l y á z a t . 
A dömsödi (Pestm.) ev. ref. egyház iskolájának 4., 

5., 6. osztályú leánytanítóságára pályázat hirdettetik. 
Kötelesség: föntebbi osztályok vezetésén kivül össz-

hangzatos ének tanítása az iskolában, szószéki szolgálat 
lelkész akadályoztatása esetén. Papipályát végzett okle-
veles tanítók elsőbbségben részesülnek. 

Javada lom: Csinos lakás 3 szobával, konyha-, élés-
tár pincével. 500 • öles házi, 300 • öles szálláskert. 
Lakásnak évi kétszer tisztítása. 615 korona készpénz. 

Minden tanítványtól 4 korona tandíj. (Taní tvány 
50—60.) Húsz magyar hold szántóföld két tagban. (Évi 
bérlete 3 2 0 — 4 0 0 korona.) Ismétlősök tanításával megbí-
zatás esetén község pénztárából 100 korona. 

Pályázati határidő f. é. április 29. Okmányokkal föl-
szerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

Dömsödön, 1900. ápril hó 2-án. 
Kájel József, Tóth István, 

lelkész-elnök. 1—2 jegyző. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



szam. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesz tőség : 

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

Kiadó-l i ivatal : 
Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza; , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Fé lév re : 9 kor.; egész évre : IS korona. 

Egyes szám ára 40 fii. 

F e l t á m a d á s . 

Hi tünk győzede lmének f enséges ü n n e p e ! — 
ú j r a itt vagy, hogy boldogsággal , ö römmel , a 
földről az égre emelő r eménységge l töltsd be 
l e l k e i n k e t ! Oda hívsz a sírbolthoz, a melybe a 
Nagypén tek es té jén fájó, meg tö r t lélekkel kisér-
tük el az Ú r k iszenvedet t tes té t ; m e g m u t a t o d 
az e lhenge r í t e t t köve t : a h i t e t l enségnek és a ké-
te lkedésnek Krisz tus t lezárni a k a r t nehéz kövét, 
s megszóla l ta tod l e lkünkben ú j r a az Isten an-
gya lának győzedelmet , d iadal t h i rde tő s z a v á t : 
»Mit keres i tek a ha lo t tak között az é lő t ? . . . . 
Nincsen itt az Úr, h a n e m fe l t ámadot t !« 

F e n s é g e s ü n n e p ; a d iadalnak , ö r ö m n e k : a 
fe l t ámadásnak ü n n e p e ! Diadala az Is ten F i ának 
bűnön és halálon, időn és enyészeten. Öröme 
menynek és földnek. F e l t á m a d á s a hi tnek, remény-
s é g n e k : f e l t ámadása az éle tnek, a mely tiszta, 

nemcsak ö n m a g á b a n és isteni, örök, s a mely 
ö n m a g á é r t van, h a n e m 
mi is é lnénk b e n n e és 

Fe l t ámado t t az Ú r ; 
él az Ú r F e l t á m a d á s á t bizonyít ja , 
hirdeti , é le tét m u t a t j a t udományáná l 

ada to t t mi nékünk , hogy 
ál ta la ! 

d i ada lmaskodo t t az Ú r ; 
d iada lmát 
tör téne te , 

a Szent lé lek által megfundá l t anyaszen tegyház 
v iszontagságai ós diadala, és a sa já t lelki vilá-
g u n k n a k csodá la tos á ta laku lása , a melyben fel-
t á m a d t u n k a bűnnek és a közönyösségnek halálá-
ból, s úgy érezzük, hogy é lünk többé nem mi, 
hanem él b e n n ü n k a Jézus Krisztus, a ki meg-
halt, de fe l támadot t . 

Fe l támadot t , ól az Ú r bizonynyal ; de mit 
é r n e r e á n k nézve a tör ténet i tény s a n n a k 
dicsősége, ha az Ú r csak ö n m a g á n a k t ámado t t 
volna fel s csak ö n m a g á n a k élne, s nem mi 
n é k ü n k és mi é r e t t ü n k ? ! De az Ú r minékünk 
támadot t fel ós mi é r e t t ünk él, mint a hogy mi 
é re t t ünk szenvede t t ós hal t meg a keresz ten Mi 
n é k ü n k és mi é r e t tünk , hogy elvégezze megkezde t t 
ü d v ö z í t ő m u n k á j á t mi b e n n ü n k , s h o g y m i n t é l ő 

ós ha tó isteni lélek ós hatalom fel támaszszon 
minke t is a léleknek halálából, s oda vezérel je 
a világot I s tennek t rón ja elé, hogy Isten legyen 
minden mindenekben . 

A fe l t ámadás tör ténet i ténye csak a feltá-
madot t és megdicsőül t Jézus e lelki újjászülő, 
fe l támasztó e leme által vált és válhat r eánk 
nézve a vál t ságnak és az üdvnek fenséges té-
nyóvó ; de ugyanez jelöli ki e lőt tünk azt az u ta t 
is, a melyen félelemmel ós ret tegéssel munkál-
ha t juk , úgy egyéni üdvözülésünket , mint az ő 
anyaszen tegyházának felvirágzását ós boldogu-
lását . 0 vele együt t kell megha lnunk , hogy ő 
vele együt t f e l t ámadhassunk , s ő vele együtt , 
vele lé lekben ós szere te tben összeforrva kell 
é lnünk, hogy ő vele együt t is d icsőülhessünk 
meg. A Krisztussal való együt t megha lás nélkül 
nincs fe l t ámadás ; a vele való fe l támadás nélkül 
nincs élet, és a vele való élet nélkül nincs üd-
vösség ós megdicsőülés ! 

Meghal tunk-e Ő ve le? Fe l t ámad tunk-e 0 
ve l e? Élünk-e Ő ve le? Ezeket a nagy kérdése-
ket kell fe l tennünk szüntelen magunk elé; s ezek 
a kérdések e l lenál lhata t lan erővel tolulnak lel-
künk elé, épen akkor , a mikor az O fel támadá-
sának magasz tos emlékünnepé t üljük. 

Szál l junk azér t m a g u n k b a és leplezgetés, 
önámí t á s nélkül adjuk meg reájok a feleletet. 
Adjuk meg, mint egyesek, mint t á r sada lom és 
mint egyház ; mer t csak az igaz önvizsgálat se-
gí thet b e n n ü n k e t igaz megtérés re , csak az igaz 
meg té rés vezethet vissza a Krisztushoz, s csak 
a Krisz tus vezethet boldogságra , üdvösségre . 

Nagy ideje van ennek az önvizsgála tnak ós 
nagy szüksége a Krisztussal való együt t meg-
halásnak és fe l támadásnak , mer t íme körülöt-
tünk zúg az egyéni és tá rsada lmi demoralizáció 
szennyes ár ja , a bűnök tengere , s bomladoznak 
a közöny, a hi te t lenség, az igazi buzgóság és 
h i thüség h iánya miat t evangéliumi egyházunk 
e r e s z t é k e i is. 



Mindezeknek o rvosa nem lehet más, mint 
a fe l t ámadot t Kr i sz tus és a Kr isz tussa l való 
együ t t f e l t ámadás . 

Át kell ha tn i a a fe l t ámadot t Kr i sz tus lel-
kének az egyént , a t á r sada lma t , az egyházat , 
hogy megha lhas son a b ű n n e k és a v i lágnak és 
f e l t ámadhasson a kr isztusi , az isteni, t iszta, szent 
életre. 

Jól esik l á tnunk , hogy a bajoktól , a boldog-
ta lanságtó l való m e n e k v é s vágya és a békes ség 
ós a m e g n y u g v á s ke re sé se fe l t ámadt m á r itt is, 
ott is: egyesekben , a t á r s a d a l o m b a n ós az egyház-
ban. El m á r a tudat , hogy a dolgok mai ál lása 
nem normális , hogy ezek között n incs igazi béke 
és boldogság, és él m á r a vágy, hogy ezen se-
gí tve legyen. De vigyázzunk, hogy azon az ú ton 
k e r e s s ü k a szabadulás t , a mely a r r a valóban el 
is j u t t a t ós nem fog még nagyobb f á jda lma t ós 
k e s e r ű s é g e t szerezni. 

Ez az ú t nem lehet más, min t »az Ut« . 
É r t sük m e g ezt az i g a z s á g o t ; de ne csak é r t sük 
meg, h a n e m é r t e s sük m e g az egyénekke l , a tár-
s ada lommal ós az egyházzal is. Mutassuk fel ezt 
az egyet len l ehe t séges és cé l raveze tő »Utat«, s 
ennek f e lmu ta t á sában ne t a r t son fel b e n n ü n k e t 
se közöny, se h i te t lenség, se az e lvadul t kor-
szel lem; m e r t hiszen épen ezeke t kell megtör -
n ü n k 0 általa. 

Krisztus , a megha l t ós f e l t ámado t t Kr i sz tus 
az egyet len f u n d a m e n t u m , a melyen megál lva 
m e g h a r c o l h a t u n k az é le tnek minden kisér te te i -
vel. De v igyázzunk a r r a is, hogy mit ép í tünk e 
f u n d a m e n t u m r a : fát, szénát , pozdor já t -e , a melyet 
e lemész t és s e m m i v é tesz a m e g p r ó b á l t a t á s tüze, 
avagy a r a n y a t ós ezüstöt , a mely megt isz tul ós 
m e g m a r a d ? — m e r t »mindennek m u n k á j a mi-
némű legyen, a tűz megpróbá l j a , s h a k inek 
m u n k á j a , a melye t épí te t t , m e g m a r a d : j u t a l m á t 
vészi ; a k inek m u n k á j a ped ig megég : ká r t vall!« 

A kr isz tus i f u n d a m e n t u m r a csak kr isz tus i 
épü le te t lehet és szabad emeln i ; azt az épüle-
tet, a mely a »szen teknek a szolgálat m u n k á j á r a 
való tökóle tes í tésében« , »a Kr i sz tus t e s t ének 
ép í tésében« áll. Ezt m u n k á l v a és ép í tve ju tha -
tunk csak el »a h i tnek és az Is ten F ia i smere-
tének egységére« , s l ehe tünk » é r e t t fér f iakká, a 
Kr i sz tus töké le te s ségének m é r t é k e szerint.« Ha 
e r r e e l ju tunk , a k k o r nem leszünk többé gyer-
m e k e k , a kik ingadozunk és ide s tova haj ta-
t unk a t u d o m á n y n a k a k á r m i szele által, az em-
be rek á lnoksága által és t évedésbe ej teni a k a r ó 
r avaszsága által, h a n e m igazak levén a szere te t -
ben : n ö v e k e d ü n k a b b a n a ki F ő : a Kr i sz tu sban ! 

De — i sméte l jük — é r t s ü k m e g ós ér tes-
sük meg, hogy a Kr i sz tusban csak úgy növe 
k e d h e t ü n k , ha ő vele együt t m e g h a l u n k a bűn-

n e k ; ha ő vele t á m a s z t a t u n k fel az A tyának 
d icsőségére , és h a é lünk az I s t ennek , a mi U r u n k 
Jézus Kr i sz tus ál ta l ! 

így lehet , s így legyen a f e l t ámadás ü n n e p e 
m i n d n y á j u n k f e l t ámadásává ! 

Hamar István. 

Nemzeti zarándoklat. 

Ápri l i s 24- ikén szomorú g y á s z m e n e t indul 
ki hazánkbó l R ó m a felé. Nemzeti zarándoklatnak 
nevezi azt a p á p á s sa j tó ; va ló jában ped ig nem 
egyéb gyászmenetnó l . Nemzet i c supán a k k o r 
volna, ha a nemze t minden tag ja részt venne 
abban , ha nem is t ény legesen , de lega lább érzel-
meivel. De nem így áll a dolog. A za rándok la t -
ban csupán a pápisták ( n e m a ka tho l ikusok) 
vesznek rész t ; a többi egyház m a g y a r é r ze lmű 
tagjai ped ig szána lommal ós aggoda lommal hall-
ga t j ák azt a dobverés t , melylyel a tömeges rész-
vétel ve rbuvá l t a t ik . A lapok (még a l iberál is (?) 
lapok is!) c supa fe lüle tességből , r i tk í to t t be tűk-
kel h i rde t ik ezt az e s e m é n y t ; holot t gyászke re t -
ben ke l lene azt jelezniök, me r t ez a z a r á n d o k -
lat t e m e t ő b e indu l : a Va t ikánba , a minden 
ha ladás , fe lvi lágosodás, lelki s z a b a d s á g s ember i 
jogok gyászos temető jébe . 

Nemzet i za rándok la t , — ez a h a n g z a t o s 
neve e n n e k a hódoló m e n e t n e k ; ped ig va ló jában 
m e g t a g a d á s a m i n d a n n a k , a mi nemzet i a m a g y a r 
római ka tho l i c i zmusban . Ki lencszáz éves jubi-
l eumá t ünnep l i ezzel a m a g y a r róm. ka tho l ikus 
egyház ; de hol ? A m a g y a r apostol i k i rá ly t r ó n j a 
e l ő t t ? Az előtt a t rón előtt.-e, a melynek első 
k o r o n á s k i rá lya mega lko tá a m a g y a r róm. ka th . 
e g y h á z a t ? Nem, h a n e m a hazán kivül : Rómá-
ban, a pápa e l ő t t ! Mi m á s ez, min t m e g t a g a d á s a 
a tö r téne t i mú l tnak , a nemzet i j e l l egnek és tün-
tető m u t o g a t á s a annak , hogy a m a g y a r római 
kath. egyház nem nemzeti, h a n e m római egyház, 
a melynek egyedüli feje csak a római pápa, s a 
mely e r ede t é t nem az első m a g y a r k i rá lynak , 
h a n e m a p á p a s á g n a k tu la jdoní t ja , s a mely ve-
zetőjéül nem a m a g y a r apostol i királyt, h a n e m 
a római pápá t k íván ja tek in ten i . Nem m á s ez 
a za rándokla t , min t d e m o ns t r á l á sa az egyedül 
a pápaság tó l való függésnek , az ahoz való ta r -
tozásnak és m e g t a g a d á s a a m a g y a r nemzet i 
j e l l egnek . 

Szomorú lé lekkel t ek in tünk azér t e fényes 
z a r á n d o k l a t r a és fáj a le lkünk, hogy m a g y a r 
római ka tho l ikus t e s tvé re ink oly vakon úsznak 
a k l e r iká l i zmus által megind í to t t mozgalom ár já -
val. Há t nem tud j ák belátni , hogy az ember i -
ség re azon az ú ton jö t t mind ig a legkegyet -
l enebb pusztu lás , a melyen a za r ándok csa-



p a t o k v o n u l t a k R ó m a f e l é !? M i n d e n z a r á n -
d o k l a t a n é p e k é s n e m z e t e k l e lk i s z a b a d s á g á n a k 
é s l e lk i j o g a i n a k e g y - e g y a t o m j á t v i sz i k o p o r -
s ó b a é s h e l y e z i el a v a t i k á n i k ö z t e m e t ő b e ! 
E z e k a z a r á n d o k u t a k m i l l i ó v é r t a n ú b o r z a s z t ó 
j a j j a i t ó l v i s s z h a n g z a n a k ; e z e k e n a z u t a k o n sz i -
v á r o g n a k v i s s z a a z á l l a m o k b a a g o n o s z s á g a i k 
m i a t t k i t i l t o t t j e z s u i t á k ; e z e k e n az u t a k o n 
j ö n n e k s z e g é n y h a z á n k b a a z o k a h a z a f i a s (?) 
p a p o k , a k i k a n e m z e t i d e á l j a i t s á r b a t i p o r j á k 
é s a z t t a n í t j á k a t a n u l a t l a n é s h i s z é k e n y t ö m e g -
n e k , h o g y a t ö r t é n e l e m n a g y é s d i c s ő a l a k j a i 
c s a k c s a l ó k , s i k k a s z t o k é s a h a z a l e g n a g y o b b 
e l l e n s é g e i v a l á n a k . 

O h s z e g é n y h a z á m ! m i k o r l á t o d m á r be , 
h o g y a k e r e s z t y é n i s z e r e t e t , a k ö z b é k e , a fel-
v i l á g o s o d o t t , s z a b a d f e j l ő d é s c s a k a k k o r v e e n d 
i gaz i l e n d ü l e t e t b e n n e d , h a z á s z l ó i d o n n e m a 
s z e r e t e t l e n , a m i n d e n h a l a d á s t e l á t k o z ó p á p a s á g 
n e v e l e e n d f e l í r v a , h a n e m a K r i s z t u s é , az e v a n -
g e l i o m é é s a h a z a s z e r e t e t é ? ! 

S z e g é n y h a z á m ! p u s z t í t o t t t é g e d t a t á r ; n é -
p e i d e t r a b s z í j r a f ű z t e t ö r ö k , d e s z a b a d o n h a g y t a 
l e l k e d e t . V i g y á z z ! A p á p a s á g m e g m o z d u l t , h o g y 
r a b s z í j r a f ű z z e l e l k e d e t i s ! 

D e c s a k m e n j e t e k ti k o z m o p o l i t a p ü s p ö k ö k , 
a s z e g é n y M e g v á l t ó n a k g a z d a g s á g b a n ú s z ó szol -
g á i , f e j e t e k h e z , a r ó m a i p á p á h o z ! V e z e s s é t e k 
o d a a z i f j ú p a p - n e m z e d é k e t . T a l á n m a j d a k a d 
k ö z ö t t ü k e g y - e g y l é l ek , k i m e g d ö b b e n v e az é l ő 
b á l v á n y l á t t á r a , k i t a v i l á g b ó l ö s s z e h o r d o t t f é n y 
é s r a g y o g á s ö v e z ; k i t n e m a p o s t o l o k , h a n e m 
d í s z ö l t ö z e t ű t e s t ő r ö k ő r i z n e k ; ki k e g y e s e n ki-
n y ú j t j a l á b a i t c s ó k o l á s t o k r a , h o g y a z t á n r e á 
t e g y e a z e m b e r i s é g f e j é r e : s m e g é r t i a K r i s z t u s 
á l l í t ó l a g o s fö ld i h e l y t a r t ó j a v i l á g u r a l m i t ö r e k -
v é s e i t , s L u t h e r r e l e g y ü t t m e g t a g a d j a e z t a bá l -
v á n y t , a ki h e l y t a r t ó j á u l t o l j a fel m a g á t a n n a k 
a J é z u s n a k , a ki a z t m o n d á , h o g y a z ő o r s z á g a 
n e m e v i l á g b ó l v a l ó ! 

y.—r. 

ISKOLAÜGY. 
A m. kir. vallas- és közokt. miniszter 

jelentése 1898. évi működéséről. 
(Folytatás.) 

A középiskolai oktatás terén ez évben is különös 
figyelmet fordított a miniszter a tanárképzésre. 

A budapesti középiskolai tanárképző-intézet újjá-
szervezésére vonatkozólag megindított tárgyalások alkal-
mából két egyetemi tanár kereste fel allami támogatással 
Német- és Franciaországot, hogy a tanárképzés intéz-
ményéit tanulmányozzák. Hasonló megbízásban részesült 

egy főreáliskolai tanár is. A budapesti tanárképző-intézet 
1000 koronás ösztöndíjainak szama 18-ról 27-re emel-
tetett. A francia- és az olasz-nyelvi tanárokban érezhető 
hiány pótlása végett 2—2 tanárjelöltet küldött a minisz-
ter állami ösztöndíjjal Francia- és Olaszországba, hogy a 
beállható tanárhiány azonnal pótolható legyen. Sőt nők-
kel is igyekszik a miniszter segíteni a tanárhianyon. 
"Tekintettel — úgymond — arra, hogy immár kiváló 
tehetségű és szorgalmas nők is megszerezhetik főiskolai 
tanulmányok útján a középiskolai tanári oklevelet, két 
nő-tanárjelöltnek külföldi ösztöndíjat engedelyeztem: egyik 
a berlini és oxfordi egyetemeken folytat nyelvészeti s 
történelmi, a másik a zürichi egyetemen mathematikai 
és fizikai szaktanulmányokat«. 

A középiskolák tanulmányi rendje nem változott, 
de a középiskolai szervezet és rendszer reformja, jelesül az 
egységes jogosítású középiskolai, mint hosszas előkészü-
letet, gondos tanulmányt, nagy anyagi erőkifejtést és 
lassú érlelődést feltételező végcél behatóan foglalkoztatta 
a kormányt. 

A művészeti képzés is helyet foglal a középiskolák-
ban. »Székesfővárosunk összes középiskoláit felhívtam, 
adjanak alkalmat növendekeiknek arra, hogy tanári veze-
tés mellett megtekinthessék nyilvános mügyüjteményeinket; 
intézkedtem, hogy négy budapesti középiskola felső osz-
tályainak tanulói számára rendkívüli műtörténeti előadá-
sok tartassanak, mert az ifjúság Ízlésének nemesítése és 
kifejlesztése csak akkor remélhető, ha a tanárok is — 
sőt ezek első sorban — megszeretik és megismerik a 
művészetet. A budapesti középiskolai tanárképző-intézet-
ben műtörténeti gyakorlatokat létesítettem, s ugyanilyen 
gyakorlatokat szándékozom tartatni a kolozsvári tanár-
képző-intézetben is.« 

A testi nevelésre is nagy gondot fordított a minisz-
ter. Kerületi tornaversenyek tartattak Szabadkán, Szat-
márit és Aradon és pedig kielégítő sikerrel. A torna- és 
játékügy tanulmányozása végett két középiskolai torna-
tanító Német- és Franciaországba küldetett; továbbá egy 
iskola-orvos és egészségtan-tanár kiment Madridba, a IX. 
egészségügyi kongresszus tárgyalásaira, a kiknek tanul-
ságos jelentését könyvalakban is közzétette a miniszter. 

Az iskola-orvosok és egészségtan-tanárok intézmé-
nyét is fejlesztette, s a rendelkezése alatt álló 68 közép-
iskola közölt az 1897/98. tanévben 42 volt olyan, me-
lyekben képesített iskola-orvosok és egészségtan-tanárok 
működtek. 

Az 1898. évi szept. 1-vel uj épületeket kap tak : a 
budapesti VI. ker. állami főreáliskola, a nagyszebeni 
állami főgimnázium, az erzsébetvárosi állami főgimnázium, 
a lőcsei állami főreáliskola, a kaposvári állami főgimná-
zium. a pápai r. kath. algimnázium, az Országos Nőképzó 
Egyesület által fentartott budapesti leánygimnázium; továbbá 
tornacsarnok épült a nagvkállói állami gimnázium és a 
magyaróvári r. kath. gimnázium mellett Ezeken kívül 
van még egész sor olyan építkezés, melyeket az egyha-
zak és községek állami segélylvel óhajtanak végrehajtani. 
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A segélyezés az 1883. évi XXX. t.-c. értelmében oly 
módozat mellett történik, hogy az iskola-fentartó a szük-
séges összeget vagy saját alapjaiból, vagy valamely hazai 
pénzintézettől felveszi, az államkincstár pedig a fentartó-
nak, bizonyos számü éveken át oly évi járadékot biztosít, 
mely a tőke törlesztésére és kamatoztatására elégséges, 
ilyen segélyezésben az utóbbi két évben a következő 
iskolák részesültek: a békés-csabai ág. h. ev. Rudolf 
főgimnázium 200,000 koronában, a bonyhádi ág. h. ev. 
algimnázium 14,000 koronában, a budapesti leánygimná-
zium 200,000 koronában, a brassói r. kath. főgimnázium 
156,000 koronában, a csurgói ev. ref. főgimnázium 
96,000 koronában, a gyulafehérvári r. kath. főgimnázium 
86,000 koronában, az iglói ág. h. ev. főgimnázium 
176,000 koronában, a miskolci ev. ref. főgimnázium 
84.000 koronában, a nyitrai r. kath. főgimn. 166,000 
koronában, a pozsonyi ág. h. ev. főgimn. 80,000 koroná-
ban, a soproni ág. h. ev. főgimn. 80,000 és a szászvá-
rosi ev. ref. főgimnázium 50,000 koronában. 

Az államsegélynek másik neme az evi fentartási 
segély, a mely címen 1.000.732 korona összeg fizette-
tett ki. 

A középiskoláknak hazai tanszerekkel és szemlél-
tető eszközökkel való ellátása, a milleniumi évben meg-
állapított programm határai között és olyképen történik, 
hogy míg régebben majdnem az összes tanszerek kül-
földről kerültek, most már a szükséglet nagyobb részét 
hazai cikkek pótolják. 

A tankönyvek ügye, az új bírálati szabályzat szerint, 
teljes nyilvánossággal történik, s gondja van a minisz-
ternek arra is, hogy a nem magyar tannyelvű középis-
kolák, itt, a hazában készült, hazai irók tollából kikerült, 
a hazai viszonyokhoz alkalmazott, állami és közjogi 
szempontból kifogástalan német, román, szerb és olasz 
nyelvű tankönyveket kaphassanak. 

A 194 középiskola között volt 162 gimnázium és 
32 reáliskola. Ev. ref. gimn. volt 21 teljes és 6 nemteljes, 
összesen 27. Az összes középiskolában volt 3542 t a n á r ; 
ezek közül rendes 1956, helyettes 3 4 5 ; rendes intézeti 
vallástanár 136, bejáró 6 1 5 ; torna-tanár 137 Az ev. 
ref. középiskolákban volt összesen 483 tanár. A tanulók 
összes száma a középiskolákban volt az év elején 58 ,444; 
az év végén 54,676. Hitfelekezetek szerint : róm. kath. 
2 3 , 7 4 5 ; görög kath. : 2 3 6 1 ; görög keleti: 2 7 6 8 ; ág. h. 
ev . : 5496 ;ev. ref.: 7819 ; unitárius 3 8 7 ; izraelita: 12,100. 
Gimnáziumokban tanult 7302, reáliskolákban 517 ev. ref.; 
gimnáziumokban 4458 ág. hitv. ev. és reáliskolákban 1038 ; 
gimnáziumokban 8440, reáliskolákban 3660 izraelita. 

Kisdedóvónő-képző intézet volt 9, — 651 növendék-
kel, a kik között 88 ev. ref. vallású volt. 

A tanító-és tanítónő-képző-intézetek száma 76, — 853 
tanárral , 6345 növendékkel, a kik között ev. ref. vallású 
volt 214. 

(Folyt, köv.) Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

H ú s v é t k o r . 

A míg e világon 
Lesz egy árva gyermek, 
A kit szerető kar 
Sohasem ölel meg; 
A kit úgy terítnek 
Hideg ravatalra , 
Hogy édes anyját itt 
Sohasem csókolhat ta : 
— Mindaddig hiszek egy 
Boldogabb világban, 
Egy felénk ragyogó 
Örök menyországban! 

A míg e világon 
Lesznek nyomorúltak, 
Kik hordanak titkos 
Tövis koszorúkat ; 
A kiknek ez éltet 
Át kell mosolyogni, 
De a boldogságról 
Azt se tudják, hogy m i : 
— Mindaddig hiszek egy 
Fényesebb világban, 
Egy felénk ragyogó 
Örök menyországban ! 

A míg e világon 
Úr lesz a gonoszság, 
És az igazságot 
Keresztfára vonják ; 
Míg egy farizeust 
Valahol tapsolnak, 
S lesz kézmosó vizük 
A Pilátusoknak: 
— Mindaddig hiszek egy 
Igazabb világban, 
Egy felénk ragyogó 
Örök menyországban! 

Szabolcska Mihály. 

Az egyház feje. 
(Folytatás.) 

Hát mi mért nem kívánunk a római keresztyénség 
főpásztorához csatlakozni ? Először is, hogy ügy fejezzük 
ki magunkat , azért, mivel szerintünk a pápai állásnak 
nincs bibliai alapja. Ha vizsgálat alá veszszük az új-tes-
tamentum mindama passzusait, a melyre a róm. kath. 
egyház a pápa hatalmát alapítja, nem ismerhetjük el, 
hogy Péternek ilyen egészen egyedül álló hatalom adatott 
volna. Igaz, hogy ő is kedves tanítványa volt Jézusnak, 
mint János és J a k a b ; csakhogy Jézus az összes tanítvá-
nyoknak mondja ez t : »a mit megkötendetek a földön, 
az meg lesz kötve az égben is és a mit megoldandatok 



a földön, az az égben is megoldatik.« És ha igazan örül 
is a Péter hűségének, lelkes szeretetének, be lá tásának; 
ez az öröm a tanítvány lelkesülten meleg szívének szól. 
A kedély eme melegségét, ezt a leggyöngédebb lelki életet 
pedig nem lehet átvinni másokra ; ez egészen személyes 
természetű dolog. 

És midőn kérdésbe teszszük, hogy vájjon Péter volt-e 
csakugyan püspök valaha Rómában ? — az uj-testamentum 
azt tanítja, hogy ő az 51-ik esztendőben még Antiochiá-
ban volt. Pál az 58-ik évben irta levelét R ó m á b a ; csak-
hogy ebben egyáltalán nem említi Pétert, a mi különös 
dolog lenne, ha Péter akkor a császár-városban lakik 
vala. Midőn Pál az appiai úton Róma felé tartott, az 
ottani keresztyének eleibe jöttek; de hogy köztük lett 
volna Péter, arról nincs említés sehol. Pal Filippibe ír 
Rómából levelet; ebben szóba hozza a jó érzésű és ellen-
séges indulatú testvéreket; — de mért nem tesz említést 
Péterről, ha ez az ő közelében van ? Van egy levelünk, 
mely a Péter nevét viseli; csakhogy ez nem a Tiberis 
parti városból, hanem Babylonból van keltezve. Mondják, 
hogy Babylon Rómát je lent ; de ha az eredeti szóhoz 
tartjuk magunkat — már pedig egy oly levélben, a mely 
nem költemény, a hely valódi nevét szokták fejegyezni — 
akkor nem Rómában, hanem az Eufrátes mellett fogjuk 
keresni Pétert. De ha végül mégis eljutott volna Rómába, 
ha nem 25 évig, mint a hogy a pápás írók állítják, hanem 
csak egy, vagv másfél évig maradt volna is Rómában, 
már ezzel igazolva volna-e az, hogy ő a keresztfán hal-
dokolva. egy püspöknek, az ő utódjának csakugyan átadta 
volna a maga szellemi hatalmát. Nem az új-testamentum 
tanítja, hanem csak egy régi legenda mondja, hogy Péter 
csakugyan Romába ment. Ott érte az üldözés s el akart 
fu tni ; de menekülése közben megjelent neki az Úr és 
megszólította: »Péter!* Péter felismerve .Jézust, kérdezte 
tőle: »Uram hová mégy ?« .Jézus pedig azt felelte: »me-
gyek Rómába, hogy még egyszer megfeszíttessem maga-
mat«. Erre Peter megszégvelte magát, visszatért Rómába, 
és ott kereszthalált szenvedett. Ez a monda a Krisztus 
utáni második századból ered. Sokért nem adnánk, ha 
ezen dolgokban biztosabb tudomást szerezhetnénk; de a 
feltétlenül bizonyos dolog csak az, hogy az apostol tör-
ténete az ismeretlenség homályába vész el. 

De hát tegyük fel, hogy Péter csakugyan átruházta 
egy utódra a maga ha ta lmát ! Ez esetben, ha van hitünk 
a bölcs, isteni hatalomban, méltó joggal elvárhatjuk, hogy 
az ezen fenséges lelki hatalomtól áthatott utódok min-
denike nemeslelkü keresztyén, nyájának igazi példaképe 
lett legyen. Gondoljuk csak el, hogy mit jelent a z : égen 
és földön a legfőbb hatalom felett rendelkezni s királyok-
nak és császároknak parancsolni. A kinek ilyen hatalma 
van, nem kell-e annak, óriási felelőssége érzetében, min-
den földiségen felülemelkedettnek lennie? Mar pedig a 
a történet bizonyságot tesz a mellett, hogy a pápák kö-
zött voltak igen elvetemedett emberek is, és ezt még a 
római egyházi írók is elismerik. Azok is épen olyan utá-
lattal emlékeznek rólok, mint mi, és méltó lelki keserű-
séggel fejezik ki iszonyatukat a pápai szék megbecstele-
nítése felett. Ezt tudva, önkénytelenül is a jkunkra tolul a 
kérdés : hogyan ? hát a mindenható, igaz és irgalmas Úr 
Isten olyan emberekre bízta volna az ő égi és földi leg-
főbb hatalmát, a kik nem riadtak vissza semmiféle gaz-
ságtól, semmiféle iszonyatosságtól s csak legvadabb szen -
vedélyeiknek hódoltak?! 

Aztán voltak olyan pápák is, a kikre nem lehet 
ugyan semmi gonoszságot sem rájok bizonyítani, de a 
kik annyira belemerültek a világi üzelmekbe, hogy ismét 
fel kell vetnünk a kérdés t : hát ezek a Jézus Krisztus 

u tóda i? ! Eszünkbe ju t p. o. II. Gyula pápa. a ki földi 
birodalma kibővítése céljából maga is harcba ment és 
mint hadvezér, a háború iszonyata közepette úgy nézett 
ki, mint egy condottiére, mint egy bérenc-had feje. Vagy 
rámutatunk X Leóra, a kinek a hatalmas Péter templom 
kiépítése és kora hírneves művészei támogatása céljára 
rengeteg összegekre volt szüksége és e célból átküldte az 
Alpokon a bűnbocsátó cédulákkal embereit, hogy mennél 
több pénzt harácsoljanak össze a lelki vaksagban tartott 
emberektől. 

Tudjuk, hogy ez a pénz utáni hajsza ébresztette 
fel a német nép lelkiismeretét; tudjuk, hogy Svájcból is 
kiutasították a pápa búcsú-árúsait. Igen egyszerű történeti 
tény az, hogy 1517. okt. 31-ike nem lett volna a német 
reformáció kezdete, ha akkor nem X. Leó, ez a jókedélyü. 
de könnyelmű egyházfejedelem, hanem az ő komoly és 
érdemes utóda, VI. Adorján ül a pápai széken, a ki az 
egyház romlását szívéből fájlalta. Mert hiszen Luther 
igyekezett megmaradni a római egyházban és csak óriási 
belső küzdelmek után szakadt el attól. És egy komoly 
pápa mindenesetre igazat adott volna neki a bünbocsá-
nat-áruló Tetzellel szemben. Már Zwingli egészen más 
ember volt. Ő eleitől fogva olyan intézménynek tartotta 
a pápaságot, a melynek semmi alapja a bibliában és 
minden habozas nélkül vetett el mindent, a mit a Szent-
írásból bebizonyítani nem tudott. 

És eloszlik-e a nehézség, ha csak a kiválóan derék-
pápákra gondolunk? Ezek között sok volt olyan, a ki, 
mint egyszerű keresztyén, egész tiszteletünkre érdemes. 
Ott van p. o. nagy Leo, a ki még a hunnok fejedelmé-
ben, Atillában is tiszteletet tudott ébreszteni maga iránt 
és a ki pusztán egyéniségének szentsége által rettenetes 
pusztulástól mentette meg Olaszországot. Vagy ott van 
Nagy Gergely, a szegények barátja, a külföldi misszió 
jámbor szervezője. A hármas korona viselői között lehetne 
még többet is találni, a kinek lelki nemessége és szűzies 
érzülete minden kétségen kivül áll. De feltéve, hogy a 
pápa csakugyan Krisztus tanítványának u tóda : mégis úgy 
fogadhatjuk-e ítéletét, mintha maga Isten beszélne általa? 
Gondoljunk csak arra, hogy még a pápák legjobbjai is 
helyeselték a hitnyomozó törvényszékeket, a melyek 
máglyára küldték a hivők ezreit. Gondoljunk arra, hogy 
még egy olyan pápa is, mint a milyen IX. Pius volt, 
kárhoztatta és Isten haragjával sújtotta a vallás-szabad-
ságot, a sajtó-szabadságot és a szociális törekvéseket, 
mint keresztyén ellenes dolgokat. Vájjon eme kárhoztató 
ítéletekben fel lehet-e ismerni Isten szavát? 

Mi protestánsok egész bizonyossággal meg vagyunk 
győződve a felől, hogy a legnemesebb és a legbensőbb 
lelki élet csak a szabadság levegőjében élhet és hogy az 
igazság csak úgy vívhatja ki a teljes diadalt, ha szabad-
ságot biztosítunk a gondolatnak, az Írásnak és az érve-
lésnek. De már a római egyház nem tudja elviselni a 
szabadságot. Ezért kell a pápának is csalhatatlannak 
lennie. Valahányszor a pápa csalhatatlanságáról hallunk, 
mindannyiszor Pál apostol eme szavai jutnak eszünkbe: 
* minden tudásunk és ismeretünk csak rész szerint való*. 
Tudatával bírunk annak a nagy különbségnek, a mely 
köztünk véges lelkek és a végtelen Isten között van ; 
fenkölten gondolkodunk Isten nagyságáról, s nem tudunk 
megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy lehetséges volna 
földi ember szavát úgy fogadni, mintha azt maga Isten 
mondaná. A hivő római keresztyén azonban túl teszi 
magát ezeken a történeti és gyakorlati szempontokon; 
mert a mi egyszer valakire nézve lelki szükséggé lett, 
azt léikéből, kivált ha mély gyökeret vert, kitépetni nem 
engedi. Minket azonban nem köt ilyen lelki szükség a 



pápasághoz; sőt egész belvilágunk fellázad a gondolat 
ellen, hogy valamely embertestvérünknek joga legyen 
ahhoz, hogy a legszentebb dolgokban, minden további 
kérdezés, kutatás, vizsgálódás és kételkedés nélkül, hatalmi 
szóval döntsön Mi semmi földi embernek sem akarunk 
föltétlenül alárendelt szolgái lenni. Nekünk elég a mi 
fejünk, a ki előtt minden keresztyén szív önként hajlik 
meg és ez nem más, mint a Jézus, a ki megfeszíttetett. 
És mi neki sem azért szolgálunk, mert derék apáink azt 
mondták : engedelmeskedjél a Jézusnak ; nem is azért, 
mert erre tanított jó anyánk, erre oktattak az iskolában. 
Még egyszer ismételjük, hogy nekünk protestánsoknak 
jogunk és kötelességünk megvizsgálni mindent, hogy 
megállja-e az igazság próbáját ? Mi az igazságot keressük 
és semmi mást, és ezt az igazságot elfogadjuk, még ha 
szétfoszlatná is aranyálmainkat . 

Hogy nekünk itt e földön, hol a keletkezés és elmú-
lás szomorúan váltogatják egymást, s hol mélyen érezzük, 
hogy milyen kiáltó ellentét van a közt, a mik vagyunk 
s a miknek lennünk kellene: fenmaradásunkhoz valami 
egyéb is kell azon kivül, a mit a világ ád s a mit 
magunk nyújthatunk magunknak, — e tekintetben egyet-
len józan belátású ember sem támaszthat kétséget. A 
nagy világtörténeti tapasztalat is azt tanítja, hogy az 
emberiség minden időben kereste az összeköttetést azzal 
a hatalommal, a mely minden földi korlátokon felülemel-
kedve, utolérhetlen hatalommal és szentséggel rendelkezik. 
Ha aztán ez a hatalom kijelenté magát a kutató és vá-
gyódó lélek előtt, akkor rögtön felmerült az aggódó kér-
dés, hogy vájjon ez a hatalom érzi-e a mi testi, lelki 
kínainkat; kivánja-e meggyógyítani a sebesülteket, felemelni 
a megaláztottakat, s feltárja-e a boldog megnyugvás haj-
lékát az elfáradtak előtt? 

A népek szent okmányai sokszor szolgáltatnak meg-
ragadó bizonyítékot a felől, hogy az emberek teljes erő-
vel törekedtek hinni amaz örökkévaló kegyelemben, a ki 
a léleknek minden keserűségét és aggodalmát megszün-
teti és hogy e tekintetben mégsem juthat tak semmi igazi 
bizonyossághoz. Az örvendetes fellángolást a gyógyíthat-
lan búskomorságba való visszaesés követte. Ha az em-
beriség legnagyobb részét megkérdezzük, hogy vájjon bol-
dognak érzi-e magát, s tud-e igazán örülni az életnek ? — 
s ha megfelel a maga ezer meg ezer ajakával, a külön-
böző népek és idők nyelvével, a vallásos társulatok és 
tudós iskolák nyelvével: a tagadás túl fogja harsogni az 
egyéb feleleteket. Csak egy gyülekezet mond szíve mélyé-
ből igent: a Jézus Krisztus gyülekezete. Csak egyetlen 
egy vallás adja meg azt a teljes váltságot, teljes örömet, 
a mit a vallástól megkövetelünk : a keresztyén vallás. 

De honnan van ennek a vallásnak az a csodálatos, 
páratlan ereje, hogy képes a beteg emberiséget meggyó-
gyítani s képes abba új életet önteni? Erejének titka 
egyedül Abban van, a ki Istennek országát, mint mustár-
magot az emberiség termő talajába elültette. 

Csakhogy az emberiség új életnapját nem a Jézus 
egyes tanításai, nem is az ő könyörületességének egyes 
tényei derítették fel. Jézus így tanít imádkozni : »mi 
Atyánk* ; de hát nem így imádkozik-e a próféta is az 
ó-szövetségben: »te Atyánk vagy nekünk, ősidőktől fogva; 
ez a te neved közöttünk.* Jézus minden embert testvér-
iének nevez; de hát ő előtte jóval nem adták-e már meg 
a pogány bölcsek is a testvérnevet mindazoknak, a kik 
emberi ábrázatot viseltek? Egészen a Jézus szellemében 
mondja a taní tvány: >az Isten szeretet« ; de hát a tamulák 
nem ugyanezt éneklik-e régi időktől fogva Déli-Indiában : 
»esak az istentelenek gondolják azt, hogy Isten és a sze-
retet két különböző dolog. Ha tudnák az emberek, hogy 

Isten és a szeretet egy. akkor békesség lenne az egész 
(öldön«. Jézus intése e z : »valamit akartok, hogy az em-
berek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek 
azokkal*; de a chinai Confucius is épen ezt mondta már 
500 évvel 0 előtte. Ismerjük az evangeliumi igét: »sze-
ressétek ellenségeitekeN; de buddha Guatama ugyanezt köve-
telte tanítványaitól. Jézus a tiszta szívnek adja a legfőbb 
ju ta lmat ; de hát hányszor ismétlődik a persák szent-
könyvében, az Avestában a követelés, hogy nekünk Istent 
tiszta gondolatokkal kell szolgálnunk?! 

Igen, találunk az evangélium legfenségesebb igéinek 
megfelelő kijelentéseket a pogány, zsidó és izlam-vallás 
körében is. Annyi örök igazsággal, Istenről alkotott annyi 
emelkedett fogalommal, más részről meg annyi nemes 
életnézettel, annyi felvilágosullsággal találkozunk nálok, 
hogy szinte csodálkozunk rajta, hogy hát miért ragyog-
nak azok csak úgy, mint a csillagok, s miért csak az 
evangéliumban hatnak mind eme tanítások, a ranymonda-
tok, jó példák úgy, mint az éltető nap, mely elhozza a 
virradatot, elhozza a tavaszt ? ! 

Furrer K. után Ruszkay Gyula. 
(Folyt, köv.) 

B E L F Ö L D . 

A kis gyülekezetek társítása. 
»Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek 

minden igéjével* — így tanít az írás. De megfordítva is 
felállíthatjuk a tételt. Az ige mellett szükségünk van a 
kenyérre is, és az ige rovására nem szabad elvonni a 
kenyeret. Mi protestánsok az igéért való küzdelmünkben 
nem feledkeztünk meg, de lemondtunk a kenyérről ; még 
pedig nemes hevünkben sokszor annyira, hogy csaknem 
az ige legszentebb érdekeit tettük ki veszélynek és a 
cél elérését nagyban hátráltattuk és hátrál tat juk. 

Mikor egyházunk felszabadult a nyílt nyomás alól 
és kivívta önrendelkezési jogá t : minden célszerűséget 
mellőzve alkottuk meg önálló gyülekezeteinket, s engedtük 
vállaikra venni az önfentar tás óriási terheit. Az egymás-
hoz igen csekély távolságra fekvő, kisded és csekély lel-
ket számláló gyülekezetek anyásí t ta t tak; minden komoly 
bírálata nélkül annak, hogy vájjon a vállalt terheket elbír-
ják-e? Az első lelkesedés heve természetesen bírta a terhet ; 
de a fizikai törvény szerint, a ki legnagyobb emelőképes-
ségének megfelelő terhet emel : fizikailag hamar kimerül. 
S bár ránk is illik az »creseit sub pondere palma* hason-
lat ; de a teherbírásnak is van határa, s ha azon túlmegyünk : 
a pálma is letörik. Különösen ha a pálmát raj tunk 
kivül mások is terhelik, és pedig valljuk meg igazán, 
felette terhelték és terhelik. 

Olyan egyházmegyének vagyok igénytelen igehirde-
tője, melynek gyülekezetei mind csekély népességüek, s a 
gyülekezeti tagok vállát igen és aránytalan nagy teher 
nyomja. Az egyházmegye vezérei, érezve a baj káros vol-
tát, régóta hangoztatják, tervezgetik a baj orvoslását. De 
fájdalom, csak tervezgetik; de nem orvosolják. Az egy-
más után kínálkozó alkalmat elszalasztják és a nehéz 
beteget továbbra is inficiált ágyában hagyják vonaglani, 



Keserűségemet de hányszor í r tam már le, hogy nyilvános-
ságra hozzam; de továbbra is csak rej tve maradt a panasz 
f iókomban, mert. féltem a vádtól. Tovább hallgatni azon-
ban bűnnek tar lom. 

Minden egyházmegye ismeri a maga baját . Én csak 
a magam egyházmegyéje ba j ának sürgős orvoslását sür -
getem. Az idők ma m á r megvá l toz tak ; nekünk is a 
viszonyok k ivána ta szerint más beosztást kell tennünk. 
— Semmi szükség ma m á r ar ra , hogy az egymástól fél 
vagy egy kilométer távolságra eső gyülekezetek külön 
egyházat , benne külön lelkészt t a r t sanak . Komoly fel-
világosítással kell a gyülekezetek előtt megjelenni és az 
erők helyes megosz tására vezetni őket. A 200, B00 lel-
ket számláló gyülekezetek pásztoraikkal együtt so rvadnak 
az ige terhe alatt a kenyér rovására ; jobban mondva : 
az ige rovására , mert míg egyfelől az ige és igehirdető 
személye becses előttük, de lelkük mélyén ott lappang 
az elkeseredés érzete, hogy azért oly drága árt kell 
fizetniök. 

Mi, a kik köztük élünk, ér t jük csak meg igazán 
keserüségük okát. Avagy eltűri az egyházi hatóság azt, 
az előtte is ismeretes lealázó állapotot, hogy a hivatalok 
betöltése a char ta a lapján történik ugyan, de a megvá-
lasztandó személyivel kéz alatt titkos paktumot kötnek, 
a hivatali konvenció nagyon jelentékeny megnyirbálásá-
v a l ? Ha ezt tudva szemet húny az egyházi hatóság, 
akkor minden választó és hivatalt betöltő egyház kéz 
alatt alkut keres és köt a választottal, mely annak hiva-
tása teljesítésében egész életére kerékkötője lesz. Pedig 
úgy látszik, hogy így áll a dolog az egyházi felsőbb ható-
ságoknál, mert hiszen ők maguk bontják meg egyik régi 
sáncukat , a konvenció sérthetetlenségének elvét, s megen-
gedik a fizetés csökkentését . Ezt tudva, Ra ranyában ma 
már mondhatni , minden választást konvenciócsorbítás 
kéréssel kezdenek el a gyülekezetek. Panaszkodunk , hogy 
kevés az igehirdető; de ezzel az eljárással még kevesebb 
lesz. Mas megoldási módot kell tehát ke resn i : oszszuk be 
a keveset okszerüleg, a szükséges helyekre. 

Az én gyülekezetem számlál 2 0 0 lelket, tart tanítót, 
lelkeszt. Egy kilométerre nyugot felől a szomszédos gyü-
lekezetnek van lelkésze, tanítója s számlál 2 4 0 lelket. 
Keletről 3 0 0 lélek, ket kilométer távolságra épen így van : 
s így vagyok körülvéve apró, csekély távolságra fekvő 
egyhazakkal . Azután hány van ilyen, meg amolyanabb, 
hol egyik templomból áthangzik az ének a másikba ! 

Ez tovább így fenn nem állhat, mert a teherképes-
ség nagyon megfogyott. Népünk egy része teljesen lesze-
genyedet t ; az ősi birtok, hol a maga, hol a más hibája 
íolytán kisiklott kezéből, s földönfutóvá lesz ősi honában ; 
az egyházi terhet viselni képtelen, s az egyházi kötelék-
ből vérző szívvel kénytelen kilépni. Ez tény. Legújabban 
ugyan mi lelkészek segítünk rajta, annyiban , hogy a mi 
részünket e lengedjük; de ez meg minket sorvaszt el, 
lévén az igében nagy bőségünk, a kenyérben pedig fo-
gyatkozásunk. Nézzük csak meg régi ellenségünket. Nem 
Janulha tnánk-e tő le? Mennyivel könnyebb helyzete van 

neki, mert a parókhiak elhelyezésében bizonyos terület? 
rendszert követett, s négy-öt apró, sőt számosabb gyü-
lekezeteibe rendelt egy-egy lelkészt. 

Tehát az idők jelét értsük meg s a melyek a mi 
legszentebb érdekeink megvédésére szükségesek, tegyük 
meg. Azonban ne csak tanácskozzunk, hanem a kínál-
kozó alkalmat ragadjuk is meg ; mert ha a kürt bizony-
talan zengést teszen, kicsoda készül a harcra? I 

Ne vár junk a más segítségére ; eddig se a más 
emberségéből éltünk. Látjuk, hogy az a várt segítség mily 
kényszeredetten jön és mennyit várhatunk tőle. Avagy azt 
mondjuk, hogy az autonomia szándékunknak út jában áll ? 
Ha önálló gyülekezetek alakí tása az egyházmegyék és 
kerületek hatásköre alá tartozik : akkor viszont valamely 
gyülekezet anvásí tásának vagy önállóságának jövendőbeli 
mikéntje szintén odatartozik, s a hol a viszonyok paran-
csolólag utalnak új állapot létesítésére, ott nem kell 
habozni . 

Ennek jogos elbírálása első sorban magáé a gyüle-
kezeté ; de meg ennek ellenére is az egyházmegyének 
joga és kötelessége. Ügybuzgósággal pedig sok kényes 
kérdést meg lehet oldani. A kinek füle vagyon a hallásra, 
hallja.* 

Turony Lutár Sándor, 
ev. ref. lelkész. 

A f.-zempléni ev. ref. egyházmegye 
lelkészértekezlete és közgyűlése. 

A f.-zempléni egyházmegye március 28-án tartotta 
meg lelkészértekezletét, 29-én pedig közgyűlését S.-A.-
Ujhelyen Rizonyosan a szerfelett rosz időjárás okozta, 
hogy a gyűlés népesnek egyáltalán nem volt mondhaió . 

Az ev. ref. parókhia nagy tanácstermében tartott 
értekezletet Ujj István elnök, ladmóci lelkész nyitotta 
meg, hangsúlyozván beszédében, hogy ha valaha volt, 
úgy ma, e veszedelmes időben van szüksége az egyház-
nak a lelkészek munkásságára , hűségére, éberségére, a 
melyet a kongrua kiegészítéssel elért, vagy sokakra nézve 
még csak elérendő némi jobb anyagi helyzet bizonyosan 
meg fog könnyíteni s fokozni és erősíteni. Ertekezletünk 
tárgysorozatára vonatkozólag örömmel jelentette, hogy a 
lelkipásztorság körébe vágó gyakorlati kérdések megvita-
tása mellett, az egyik tag által beadott hat keresztelési 
beszéd s az a r ra beadott két bírálat felolvasása, továbbá 
egy nagyon korszerű tárgyról, az egvházfégyelemről való 
értekezés fogja az értekezlet tárgyát képezni. E rövid elő-
terjesztés után az értekezletet megnyitotta. 

Elsőnek Péter Mihály emelt szót, s megköszönve 
lelkésztársainak bizalmát, kérte az értekezletet, hogy más 
téren való elfoglaltatásai miatt mentse őt fel a jegyzői tiszt 
viselése alól. Az értekezlet, meghajolva az indok előtt, a 
lemondást elfogadta, s a jegyzői tisztre Réz László homon-
nai lelkészt választotta meg. 

Első tárgya volt az értekezletnek az említett hat 
keresztelési beszédre beadott birálat felolvasása. Az elnök 
által felkért b í rá lók: Péter Mihály és Réz László egy-
értelműleg gyengéknek ítélték a munkákat . A bírálók 

* E cikkre s az abban sürgetett társítás kérdésére nézve leg-
közelebb külön cikkben fogja megtenni észrevételeit 

a fömitnkatárt. 



álláspontját az értekezlet is elfogadván, a munkák szer-
zőiknek, a további munkálkodásra való buzdítás mellett, 
visszaadatni rendeltettek, Fejes István azon elfogadott 
indítványával kapcsolatban, hogy, ha a szerző kívánja, 
a bírálatok is adassanak ki számára, hogy jövő munkás-
ságánál az azokban foglalt megjegyzéseket figyelembe 
vehesse. 

Második tárgynak bejelentette az elnök Péter Mihály-
nak az egyházfegyelem történeterői szóló értekezeséi. Szerző 
munkáját , a mely nagyon hosszú lett vo'na egy fel-
olvasásnak, s mely mai alakjában csak az egyházfegye-
lem történeti fejlődésével foglalkozik, de az aktualis ériékü 
pozitív javaslatokat a mai fegyelmezésre vonatkozólag 
még nem dolgozta ki. — nem olvasta fel egész terjedel-
mében, hanem mintegy tájékoztatóul csak azt sorolta fel, 
hogy mely szempontok szerint dolgozott. Fejes István 
indítványára azután felkéretett a szerző, hogy munkálatát 
egészítse ki, s az egyházfegyelem múltjának ismerete s a 
jelen viszonyainak egybevetése után vonja le a konklúziót, 
illetőleg dolgozzon ki egy pozitív javaslatot is, arra 
nézve, hogy a mai körülmények között mely fegyelmezési 
eszközök volnának alkalmazhatók, s mely mulasztások és 
vétkek volnának célszerűen fegyelmezendők 

Az értekezleti időnek hatralévő részét több, a cura 
pastoraiis körébe vágó alkalmi kérdés felvetése és tár-
gyalása foglalta le; de a melyeket, mint tisztán helyi 
érdekű ügyeket, nem tartok felemlítendőknek. 

Délután az iskolalátogatói jelentések olvastattak fel, 
s a fontosabb dolgok előjegyeztettek a másnap tartandó 
közgyűlésre ; este a számvevőszék tartott ülést. Az egyház-
megyének gyámtári tőke cimen 12,810 k. 75 fillért tevő 
vagyona van. A közigazgatási pénztár tőkéje 3980 kor. 
4 fillér. Az egyházmegyének adós lelkészekre nézve a 
számvevőszék azon javaslatot tette, hogy adósságaik kon-
gruájokból vonassanak le, öt év alatt, 20°/0-al. E javaslatot 
a másnap tartott közgyűlés is elfogadta; azon módosí-
tással, hogy az illetők felszólítandók nyilatkozattételre az 
iránt, hogy beleegyeznek-e adósságaik ily módon leendő 
rendezésébe ? 

29-én, a közgyűlés előtt istentiszteletet tartottunk a 
templomban, mely alkalommal Szombatin) Antal kolbásai 
lelkész imádkozott. Az istentisztelet végeztével, 9 órakor 
vette kezdetét a közgyűlés, ugyancsak a parőkhia nagy 
tanácstermében. — A lelkészeken, a tanítói kar képvi-
selőin és az egyházak küldöttein kivúl jelen voltak világi 
urainkon kívül Bernáth Elemér gondnok, Dókus Gyula 
zemplénmegyei főjegyző, Dokus Ernő orsz. képviselő, 
Nemes Lajos tanfelügyelő, világi tanácsbirák ; Dókiis László, 
Betnáth Aladár világi jegyzők; dr. Thuránszky Zoltán 
ügyész és Meczner Béla alsó-zempléni gondnok stb. A 
közgyűlést Beruátli Elemér debreceni tablai elnök, egyház 
megyei gondnok nyitotta meg, e lapok mult heti száma-
ban közölt eszméitető, jelen helyzetünkben nagyon is 
aktuális, tettre ébresztő beszédével, melynek pointje az a 
felhívás volt, hogy keltsük életre s tartsuk ébren az igazi 
»ref. közszellemet«. Bárcsak ne lett légyen e beszéd pusz-
tában elhangzó szó, hanem teremne édes gyümölcsöket. 

Az éljenzéssel fogadott megnyitó beszed utan Sár-
kány Imre esperes olvasta fel felévi jelentését, melyben, 
mint tükörben láttuk egyházmegyénk félévi történetét 
A jelentésből kiemelendőnek tartom a következőket: Nehéz 
körülmények és súlyos viszonyok közt élő egyházme-
gyénkben komolyabb aggodalomra méltó baj nem igen 
található, a mit mutat az, hogy a reverzálisok. melyek 
hátrányunkra egyházmegyénk területén köttettek, oly cse 
kély számúak, hogy azok aggodalomra okot nálunk nem 
adnak. Ez mindenesetre a lelkészi kar és a hivek együt-

tes buzgóságának tudandó be. A domesztikai fizetések 
mind az utolsó krajcárig befolytak. Az építkezésben mu-
tatkozó buzgóságban a mult év folyamán is előbb men-
tek híveink. A mult év őszén Hardicsa, Bári templomát, 
Kis-Azar iskoláját avat ta fe l ; Lasztomér teljesen új 
templomot épített, mely azonban még nincs felavatva. 
Még mindig súlyos aggodalmat okoz azonban a aníttó-
hianv, mivel több egyház van tanító nélkül. Az üre-
sen lévő helyeket lelkészek vagy ideiglenes tanítók töl-
tik be. Végül felemlítette, hogy a mult évre járó kon-
gruát mindegyik lelkészünk, ki arra jogosult volt, meg-
kapta — Köszönettel adózott e tekintetben Dóhus Ernőnek, 
a ki faradságot nem ismerő buzgósággal forgolódott ez 
ügyben. Becses tanácsaival szolgált már a kimutatások 
készítésénél, s ez lehetővé tette, hogy kimutatásaink, mint 
hibátlanok fogadtattak el, — míg sok másoké, sajnos 
épen ennek hiányában elutasíttattak. illetőleg ma sem 
intéztettek el. 

Úgy a gondnoki megnyitó, mint az esperesi jelentés 
jegyzőkönyvbe foglalása kimondatott. 

A letárgyalt folyó ügyek közül kiemelek néhányat . 
Mihályi, melynek lelkészi állomása több év óta nincs be-
töltve, ú jabb két évet nyert, hogy lelkészi jövedelméből a 
még hátralévő templomi építkezést is elvégezhesse. Az 
eddigi jövedelmekből a paplak és iskola hozatott rendbe. 
Az adósságokba bonyolódott zempléni egyház utasíttatott, 
hogy az általa ajánlott országos gyűjtés útján próbáljon 
helyzetén javítani. Egyik hanyag tanító ellen fegyelmi 
eljárás rendeltetett el; más kettő megintetett, egy hiva-
talára felesküdött. Bottka Bertalan miglészi lelkész ger-
cselyi pappá választása megerősítést nyert. A nagyráskai 
templom és a m.- jesztrebi paplak renoválási terve helyben 
hagyatott. 

Délután folytattuk a folyó ügyek tárgyalását, melyet 
a bíróság körébe eső ügyek elintézése követett. 

Péter Mihály, 
egyházmegyei aljegyző. 

A felső-borsodi ref. egyházmegye lelkészi 
értekezlete. 

A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye Sajószentpéte-
ren április 3-án, tartotta meg lelkészi értekezletét , Vadászy 
Pál esperes elnöklete alatt. Azt gondoltuk, hogy a kelle-
metlen sáros időben kevesen fogunk összejönni; de azért 
a szigorú kötelességérzet mégis összehozott 29 lelkészt. 

Alkalmi énekkel és Bodnár Béla rakacza-szendi lel-
kész imajával kezdődött meg értekezletünk, a melyek után 
Vadászy esperes tartotta meg elnöki megnyitóját Beszé-

dében rámutatott anyaszentegyházunk bajaira, a mindenfelől 
ellenünk áskálódó ellenségekre, a melyek ellen sikerrel 
csak úgy védekezhetünk, ha a bibliával kezünkben mindazt 
megteszszük, a mi a lelkiismeretes lelkigondozás körébe 
tartozik; mert csak így teremthetünk eleven hitéletet, erős 
református öntudatot, hitbuzgóságot és áldozatkészséget. 
Az elnöki megnyitó jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott , 
s megküldetett a lapoknak is, hogy mások is eszmelked-
jenek. gondolkozzanak a beszéd tartalmán. 

Utána Batta József tartott emlékbeszédet, néhai 
Antal György rudobányai, és Szabó József néhai Demeter 
János martonyi lelkész felett. Mindkét beszéd emlék-
könyvbe vétetett. — Fodor István elhunyt lel kész társunk 
felett, végső óhaj tásának megfelelőleg, emlekbeszédet nem 
tartott senki ; de önéletrajza s a koporsója felett mondott 
ima mégis beíratni határoztatott a fekete könyvbe. — 
így gyújtogatjuk mi meg, felső-borsodi lelkészek, az emlé-



kezet szelid világát. A temetésre úgy sem mehetünk el 
mindnyá jan ; itt, egyesületünkben szoktunk tehát adózni 
az e lhunytak emlékezetének. 

Nagy figyelem és élénk érdeklődés között olvastatott 
ezután az az egyház fegyelmi szabály javaslat, a melynek 
elkészítésével maga az egyházkerület bizta meg a felső-
borsodi egyházmegyét . A munkálat elkészítésére elnökünk 
jó eleve egy bizottságot küldött ki. a melynek tagjai 
voltak, az esperesen k ivü l : Csontó Karolv, Szabó Józset, 
Bar na Gyula, Mindszenti Imre, Elek József és Szuhay 
Benedek. A javasla t , a melyet Szuhay Benedek terjesz-
tett elő, az értekezlet által úgy alapelveiben, mind indo-
kolásában elfogadtatott . Hogy azonban e terjedelmes 
munkála t lehetőleg tökéletes legyen: annak átnézésére 
egy másik bizottság kéretett fel, s ennek helyben hagyó 
ítéletével, esetleg módosí tásával kerül majd az Ózdon tar-
tandó tavaszi egyházmegyei közgyűlés elé. Mielőtt e fontos 
munkála t szó szerint közöltetnék, annyit má r itt elárul-
hatunk, kogy az mindössze 7 §-ból áll. Alapelve a szelíd-
ség és szeretet, mely nem rontásra , de építésre törekszik, 
s minden sorát az evangéliumi szellem és lélek hat ja át . 

Másik, szintén fontos tárgya volt értekezletünknek 
az a munkála t , a melyet a belhivatalnokok fizetésének 
készpénzre á tvál toztatása és az egyházi év (április 24) 
megvál tozta tása tá rgyában készített egy kiküldött bizott-
ság. Az elsőt, a natura léknak, szolgáhnányoknak kész-
pénzre vál toztatását egyhangúlag elfogadná értekezletünk, 
— ha csak mi ra j tunk á l lna ! De tudjuk, hogy e meg-
váltást, törvény szerint, csakis az illető egyházközség 
beleegyezésével lehet keresztül vinni. Épen ezért a bei-
hivata lnokoknak kell mindenütt a fontos mozgalom élére 
állaniok. Értekezletünk elhatározta, hogy az egyházmegyei 
közgyűlés közvetítésével felír az egyházkerülethez, hogy 
vájjon nem látná-e már elérkezettnek az időt annak ki-
mondasá ra , hogy a belhivatalnokok fizetése lehetőleg minde-
nütt készpénzben szolgáltassék ki ? — s ennek keresztül-
vitelével a kerületi közgyűlés a kebelbeli egyházmegyéket , 
ezek pedig az illető egyházlátogatókat biznák meg. Erős 
a hitünk, hogy egy jól megindokolt jegyzőkönyvi pont e 
tekintetben megtenné üdvös hatását , s nagy segítségére 
lenne mindenütt a lelkipásztornak célja keresztülvitelében. 
Nálunk az eddigi tandíj (zab, csirke, tojás, disznóláb, 
buzacsomó), egy-két egyház kivételével, 4 — 4 koronában 
állapíttatott meg, a mit erélyes utasítások nélkül bizonyára 
nem vihettünk volna keresztül. 

Az egyházi év mindaddig, míg készpénzben nem 
kapja a lelkész fizetését, marad a megszokott április 24- ike ; 
nem azért , mintha ez időpont kifogástalan volna, de 
azért , mert a mai gazdalkodó papi életmód mellett elő-
nyösebbnek tar t juk, mint szept. 1., okt. 1.. vagy jan. 1 -ét. 
Mindkét bizottságnak lelkiismeretes munkálkodásáér t kö-
szönet szavaztatott . 

Majd Elek József pénztárnok terjesztette elő érte-
kezleti s zámadásá t a bevételi és kiadási tételekről. Összes 
pénzünk, tagdíjakból 308 k. 80 fillér. Ez az összeg is, na-
gyobb kamatozás végett, dékáni kezelésre bízatott. A pénz-
tárnok indítványára kimondta értekezletünk azt is, hogy 
jövőben a tagsagi dijak, az állomások osztályozása szerint 
alábbszáll í t tatnak 2, illetve 1 koronára , mivel célunk nem 
lehet a tőkegyűjtés. Tagdíjakból így is 5 3 korona jön be 
evenkent, a miből pá lyamunkáka t mindig lehet ju ta lmazni . 

Olvastatott ezután a tiszai ag. evang. egyházkerü-
letnek a prot. theologiai fakultásnak a budapesti egyete-
men leendő szervezését kérő memoranduma. Értekezletünk 
jóleső örömmel vette tudomásul a megindult mozgalmat , 
s e lhaiározta , hogy az ügyet fölterjeszti a felettes főha-
tóságokhoz, hogy kérjen, sürgessen törvényadta jogainal 

lógva. Ezzel kapcsolatban tiltakoztunk az *erdélyi püspöki« 
cím használata ellen is, s az erdelyi feliratot, lelkes szer-
zőjükkel együtt, szivünkből üdvözöljük! 

Többek felszólalása után elfogadta közgyűlésünk 
azt az indítványt, hogy az egyházlátogatás (canonica 
visitatio) fólteendő kérdőpontjai Szuhay Benedek pálya-
nyertes munká ja alapján vetessenek alapos bírálat alá. 
Ezzel kapcsolatban terjesztette tel közgyűlésünk Szuhay 
Benedek kérvényéi, a melyben arra kéri az egyházkerü-
leti közgyűlést, hogy azon esetben, ha a munká já ra ki-
bocsátott előfizetési ívek jegyzései nem biztosítanak a közel 
ezer koronába kerülő kiadási költséget: tekintve a munka 
hiteles forrás gyűjteményét, az összes kerületek egymás-
mellé állított kanonikus kérdéseit, s a régi vizitácionális 
jegyzőkönyveket, melyek kétségkívül történeti becscsel és 
értékkel bírnak a hazai ref. anyaszentegyházak egyete-
mére nézve: nemcsak erkölcsi, de némi anyagi támo-
gatásban is részesítené, hogy kitűzött célját elérhesse. 

Mivel a kitűzött pályakérdésekre most felelet, illetve 
pá lyamunka egy sem ada to t t : a régi kerdesek újból 
kitüzetnek. Beadási határ idő: az őszi értekezleti közgyűlés. 

Végül Botos József parasznyai lelkész indítványát 
fogadta el értekezletünk, s óhaj tásképen kimondta, hogy 
elvár ja tehetősebb tagjaitól és egyházaitól, hogv a Pro-
testáns Irodolmi Társaságba tömegesen belépnek. Várluk 
is a Tarsaság vezetőségének a taggyűjtésre vonatkozó 
megkeresését. De bizony — tudomásunk szerint — az 
illetékes esperesi hivatalokhoz a lelkes felhívások, gyűjtő 
ívek kíséretében máig sem érkeztek meg; pedig ha most itt 
lett volna egy gyüjtő-iv : bizonyára 2 0 — 2 5 tagot jelent-
hettünk volna be a Társaság t i t ká rának ; így pedig meg-
kellett elégedni az igérrttel, a mi magában véve keveset 
ér. Bizony nem ár tana , ha több életrevalóság volna ben-
nünk ! 

Szuhay Benedek, 
ért. jegyző. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A hamburgi állami evangélikus egyház köréből 

érdekes adatokat tett közzé dr. Behrmann senior, a 
melyekből, az utolsó hét évre visszamenőleg.a »Chronik der 
Chr. W.« nyomán közöljük a következőket : Hamburgban 
sikerült az utolsó években a parókhiákat úgy szervezni, 
hogy egy-egy lelkészre 10 ezer hívőnek a gondozása 
esik. Míg ugy anis 1892-ben a 487 ,098 evangeli'kus egy-
háztagnak csak 38 rendes és 3 segédlelkésze volt, addig 
az elmúlt évben már 606 ,152 lelket 53 rendes és hat segéd-
lelkész gondozott. A két városrész intenzivebb és közvet-
lenebb gondozása úgy vált lehetségessé, hogy a hívek 
önkéntesen adóztat ták meg magukat . — Az ipariskolák-
ban az ú. n. vasárnap reggeli elmélkedéseket is az egyes 
parókhiális kerületek lelkészei végzik. Általában az egy-
házi teendők sikeres elvégzésének és könnyebb elrende-
zésének a kérdésével koronkent a lelkészi értekezletek 
foglalkoznak. Csakis ezeknek tulajdonítható, hogy a hívek 
ily nagy száma mellett is örvendetesen halad a lelki-
pásztorkodás ügye ebben a nagy világvárosban. Sőt gondos-
kodva van az amerikai hajókkal érkező hajósoknak vallás-
erkölcsi gondozásáról is. Behrmann jelentése a különböző 
theol. pártailasokra is tekintettel van, s annak a nézetének 
ad kifejezést, hogy a theol. pártszellem engedni kénytelen 
a szent lélek egységes munkasságanak . Végül hangsúlyozza 
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a jelentés a parókhiák további szaporításának és cél 
szerübb beosztásának a szükségességét. — Nemetországban 
tebát komolyan foglalkoznak a nagyobb városok paró-
kbiális viszonyainak s a kura pasztorális égetővé valt 
kérdéseivel ;• jó volna, ha ezek a kérdések egyszer már 
nálunk is szőnyegre kerülnének. 

Münchenben fejedelmi alapítványt tett a minap egy 
könyvkereskedőnek Kaiser Albertina nevű özvegye. Összes 
alapítványai jótékony célokra szólnak így 30 ezer márkát 
hagyományozott a vereskereszt-egvletnek, a feldkircheni 
ev. konfirmándusok házának, s a müncheni Márkus-tem-
plomnak. Ezenfelül 5 ezer márkát a feldkircheni mentő-
háznak, 10 ezeret a müncheni belmissziói egyesületnek, 
3 ezeret a Gusztáv-Adolf-egyesület müncheni nőegyletének ; 
egyenként ezer márkát a bajor belmissziói egyletnek, a 
bibliai egyletnek, s a protestáns árvaháznak ; 3 ezeret a 
fiatal emberek protestáns egyletének s 2 ezer márkát az 
Erzsébet-egyletnek. Hagyományának többi részét a müncheni 
diakonissza-házra testálta, a melyből évenként ezer márka 
a Mária Mártha-alapnak lesz fizetendő. 

Keletafrika német területén 6 ev. missziói társulat, 
2 angol és 4 német szolgálja az ev. keresztyénség ügyét. 
37 állomáson van 2400 megkeresztelt híve, 1035 katechu-
menusa, 71 iskolája és 3187 tanulója. A misszió szolgá-
latában van 74 misszionárius, 4 diakónus. 5 kézműves, 
6 angol nő, 5 ordinált benszülött és 60 segéd. E 37 állo-
mással szemben van a pápás egyháznak 33 állomása, a 
hol 63 páter, 54 fráter s 45 nővér szolgálja a pápaság 
ügyét. — 4000 megkeresztelt híve és 9 ezer katechu-
menusa van. 

A német szabadegyházi szociális értekezlet április 
18—20 napjain Erfurtban tart ja 5-ik évi nagygyűlését. A 
tárgyalandó kérdések közül megemlítjük a következőket: Az 
államegyházról Steinlein, a tartományegyházról Nathusius, 
a népegyházról, Stöclcer, az egyházról, mint a hivők 
közösségéről Burckhardt. s a diadalmas egyházról Fritsche 
értekezik. Figyelemmel várjuk az egyházról szóló fejtege-
téseiket. A további tárgyalandó kérdések a következők : 
Az eddigi konfirmációi gyakortlatról Stöclcer, s az egy-
házi hivatalról és egyházközségi gondozásról Dammann 
értekezik. Az értekezletet, bizonyára Weingart esete alkal-
mából, >az élő Krisztusra* is kiterjesztette figyelmét. így 
a megfeszítettről Dammann, a feltámadottról TJfer, s a 
felmagasztaltról és megdicsőültről Stockmnyer fog érte-
kezni. Végül következő gyakorlati egyházi-szociális jellegű 
kérdések kerülnek tárgyalás alá: Mit tegyünk, hogy a meg-
szokás egyháza helyére a meggyőződés egyháza lépjen ? 
(Stöcker) ; A ker. üzleti mozgalom törekvései és nehéz-
ségei (Duncker); A német élclapok az erkölcsi megítélés 
világánál (Weber) ; Szociális gondolatok a polgári törvény-
könyvben (Stammler); A ker. munka a munkásnőknél, 
s az orvosnőknek saját intézetükön vagy az egyetemen 
való kiképeztetése. — Valóban fontos és életbevágó kérdé-
sek egy ker. egyházi-szociális értekezleten. Ugyan mikor 
érünk már mi is rá a sok közigazgatás mellett ilven 
vagy ezekhez hasonló kérdéseknek a megvitatására ? Mert 
hát igaza van a mi Zsilinszkynknek, hogy »mindent a 
maga idején s a maga helyén kell megcselekedni* ; s 
aztán »vigyázzatok, mert az egyház veszélyben van !« 

Didón domokosrendi atya és nagyhírű francia egy-
házi szónok elhunytában nagy halottja van a pápás katho-
licismusnak. A minap hunyt el hirtelen Toulouse városá-
ban. Nagy tudós és előkelő író volt. Hírnevét azokkal 
a beszédekkel alapította meg, a melyeket 1868-ban. 28 
éves korában a szerzetesek társadalmi hivatásáról és szere-
péről tartott, s a melyeknek pápás ízük mellett is erős 
evangéliumi tartalmuk van. Az 1870—71 iki véres porosz 

francia háború alatt betegápolással és lelki vigasztalás-
sal foglalkozott, s 1871-ben Nancyban, főleg azzal a 
gyászbeszédével keltett nagy feltűnést, a melyet a föl-
izgatott kommunisták által megölt párisi érsek, Darboy 
felett tartott. 1875-ben iépett a komolyabb tudomá-
nyos egyházi irodalom terére. Ez évben tette közzé 
»Az ember a hit és a tudomány szerint*, s a reá követ-
kező évben »-A felsőbb oktatás és a kath. egyetemek* 
c., erős pápás ízű apologétikai müvét. Nevezett évben 
Marseilleből Párisba tette át székhelyét, s itt kezdődött 
tulajdonképeni hitszónoki pályája. Különösen a válás s 
a házasság fölbonthatósága ellen tartott erős polemikus 
beszédeivel tűnt ki ; s bár infallibilis papális érzületéhez 
és gondolkozásához szó sem férhetett , 1879 végén a 
párisi érsek mégis megtiltotta neki a további >szabadabb 
szellemű* prédikálást. A »sacrificcio del intelletto* tehát 
neki is osztályrészül jutott, — mi több, 1880-ban »Az 
egyház a modern társadalom előtt« c. böjti beszédei 
miatt IX. Fiússal is konfliktusba keveredett, s egy korzikai 
zárdába záratott. Nagyobb keleti út jának érett gyümölcse 
a Renan müve ellen írott két kötetes »Jézus Krisztus 
élete* volt, a melyről dr. Kiss J. és Sulyok J. fordításá-
ban annak idején Lapunk is igen elismerőleg nyilatkozott. 
Méltán gyászolja őt a pápás irodalom. 

A protestantizmusnak is két nagy halottja van. 
Március hó folyamán meghalt Stuttgartban Zahn Adolf 
stuttgarti ev. ref. lelkész és nagy bibliai kritikus, és 
Brémában Zahn Mihály, az északi német misszió fárad 
hatatlan inspektora. Mindkettő fáradhata t lan tevékenységű, 
jellegzetes prot. férfi volt. Zahn Adolf az ó-prot. ref. 
orthodoxia rendíthetetlen híve, ki ugyancsak ostorozta az 
ó- és új-szövetségi bibliai kritika liberális művelőit. Szá-
mos röpirataiban, s főleg az ó- és új-szövetség bibliai 
bevezetésében ugyancsak kijutott a pentateuchus s a 
negyedik evangélium kritikusainak. Ezenfelül megírta a 
XlX-ik század európai prot. egyháztörténetét, a melyben a 
magyar rész dr. Erdős József munkája. Egyéniségében 
sok volt a túlzás s a szertelenség; de volt benne sok 
evangéliumi erő is. Valóban, az ó-prot. korszak karak-
terisztikus főbb képviselőire emlékeztetett. — Zahn Mihály 
négy évtizeden át volt felügyelője az északi német prot. 
missziói egyesületnek, s Warneck hallei tanár mellett a 
legalaposabb ismerője volt a prot. külmisszió történetének. 
Bréma ker. egyházi életének föllendülése az ő nevétől és 
működésétől elválaszthatatlan. Melegen érdeklődött, minden 
nagyszabású misszióegyleti tevékenységemellett is a jelen-
kori egyházi és tudományos theologiai mozgalmak iránt, 
s nem egyszer szállott síkra szóval és tollal egyik vagy 
másik mozgalom mellett. Elénk része volt a biblia reví-
ziója, az apostolicum s az agenda-vita. kérdéseiben is. 
Névrokonához hasonlóan erősen markírozott prot. egyé-
niség volt. A két Zahn halála nagy ürt hagy maga Jután 
a német protestantizmusban. Méltán gyászolja hát a 
német prot. sajtó, theologiai pártkülönbség nélkül. 

Szászországban a belmisszió céljaira szolgáló mult 
évi bűnbánatnapi kollektaez alkalommal jubileumi kollekta 
volt, a mennyiben 25 év óta áll fenn e kollekta-gyűjtés 
épületes és követésre méltó szokása. Ez idő alatt, 320 ezer 
márka gyűlt egybe Tavaly 20 ezer márkát eredményezett. 
Az egybegyűlt összeg kisebb részletekben, 100 és 5000 
márkányi adományokban a belmisszió egyes intézeteinek 
és intézményeinek jutott osztályrészül. Annál szomorúbb 
jelenség, hogy a szászországi tartomángyülés, az ev. egy-
ház fölsegélyezésére szánt évi 2x/2 millió államsegélyét, a 
szorult anyagi és gazdasági viszonyokra való tekintettel 
ú jabban megvonni volt kénytelen, miáltal igen sok idősebb 
lelkész igen kellemetlen viszonyok közé jutott. Ez alka-



lommal az is szóba került, hogy a [lelkészeknek nem 
kellene részt venniük a szociáldemokráciái küzdelmekben. 
Hát est modus in rebus! Agitatórius küzdelmekre nem 
való a lelkész és h ivata la ; azonban hithűségéről és ke-
resztyén meggyőződéséről a politikai életben is bizonysá-
got kell tennie minden lelkésznek. 

A sleswig-holsteini theol. tanértekezlet is jele a német 
protestantizmus élénk theol. mozgalmainak. Igen előkelő 
északi német ev. főpapok, lelkészek és theol. tanárok 
állanak a mozgalom élén. Az újabb theol. kérdéseknek 
lehető népszerű megvitatása, s azok iránt a kellő érdek-
lődés felköltése képezi egyik legszebb feladatát. Kiel, 
Mecklenburg-Strelitz és Schwerin, Oldenburg és a hansa-
városok szolgáltatják a tanértekezletnek a tagokat. 1897-ben 
lépett életbe, csekély érdeklődés mellett; de már az 1898. 
és 99-iki értekezleteken eléggé nagy volt az érdeklődők száma. 
A tisztán gyakorlati theol. kérdésektől eltekintve, az eddigi 
kurzusokon következő nagyfontosságú kérdések kerültek 
tárgyalás alá : az ó-szövetség főbb kritikai problémái Best-
manntó l ; az új-szövetség főbb bírálati kérdései Wohlen-
bergtől; Izrael messiási reményei Klostermanntól; az 
ó-szövetségi történet archaeológiai bizonyságai, a poly-
theismus keletkezéséről és a Genesis I., II. fej. vallástör-
téneti jelentőségéről Lindnertől; Jézus életének főbb pro-
blémáiról, s Jézus, Jakab és Pál igazságosságáról Mühlau-
tól; a Formula Concordiaeről s a lutheri megigazulás 
tanáról Bonweízschtől; a Ritschl-féle s az egyházi theoló-
gia alapvető különbségéről, a praedestináció tanáról s a 
bibliáról s a kijelentésről Haaktól stb. Mikor érnek reá 
a mi egyházi értekezleteink ilyen mélyreható ker. alap-
igazságokkal foglalkozni? 

*Der christliche Orient< cím alatt ez év január 
elseje óta havi folyóiratot ad ki Lepsius, a keletnek ez a 
legalaposabb német ismerője, kinek az örmény özvegyek és 
árvák fölsegé'yezésére vonatkozó hatásos mozgalmáról 
annak idején Lapunk is megemlékezett. E folyóiratban a 
keleten kifejtendő evangéliumi szeretetmukásságról a követ-
kezőket mondja: Eleget tettünk-e a keleten azzal, hogy 
eddigelé 2000 árva gyermeket gondozunk, száz meg száz 
özvegyet foglalkoztatunk, szegényeket és betegeket ápolunk, 
s a ker. szeretetmunkásság minden nemét megragadjuk? 
Korántsem. E kérdés megfejtésének szolgálatában állott 
az én nyolc havi utazásom is éjszaki Perzsiában, Ameriká-
ban. Kurdistanban, Mesopotámiában és Bulgáriában, s köz-
vetlenül szerzett tapasztalataim lényegesen megváltoztatták 
eddigelé vallott nézeteimet ott kifejtendő ker. munkássá-
gunk tekintetében, a melyeket egyenként fogok majd meg-
vitatni folyóiratomban. Munkásságunknak a keleten távol 
kell maradnia minden propagandától, hacsak nem akarunk 
többet rontani, mint építeni. Miután jogunk arra nincsen, 
hogy p. o. a gregoriánus szülők elárvult gyermekeit egy-
házuktól elidegenítsük: feladatunknak azokkal szemben 
a ker. erkölcsi nevelésben és tanításban kell állania, a 
mivel többet teszünk a keresztyénség terjesztése tekinteté-
ben, mint közvetlen missziói munkásságunkkal. A kelet-
nek legnagyobb veszélye az orosz orthodoxia, a melynek 
Perzsiában a nestoriánus. Törökországban pedig a syriai 
egyház esik áldozatul. Az örmény egyházat nemzeti tudata 
óvja meg a beolvadástól. Törökországnak Oroszország 
által való annektálása magának a keresztyénsegnek a kele-
ten való elpusztulásával azonos. A ker. szeretetmunkának 
tehát a keresztyén s a mohamedán lakosság kibékítésére 
kell iranyulnia; mert csak ebben rejlik az evangéliumi 
keresztyénség jövendő záloga. Eddigelé az amerikai misz-
szió volt az. a mely az evangéliumi írásismeretnek s a 
józan fölvilágosodásnak a keleti keresztyének között való 
sikeres terjesztésével foglalkozott, s e téren nekünk is 

követnünk kell őt Különösen az amerikai misszió nagy-
szerű iskolarendszere hatott jótékonyan az örmény keresz-
tyénekre A mohamedán világnak közvetlen evangélizalására 
ez idő szerint gondolnunk sem lehet. Annak szamara 
egy sajátos keresztyén theológiaról kellene gondoskod-
nunk. Vele szemben úgy állunk, mint a zsidósággal szem-
ben. A régi ker. egyházak ker. művelődési nívójának az 
evangéliumon alapuló emelésén fordul itt meg minden. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** Petőf i . Irodalmi tanulmány. Irta dr. Kacziány 
Géza. Lelkesen, találóan jellemzi Petőfi költészetét, a kinél 
forróbban szeretni, izzóbban gyűlölni a világirodalomban 
senki sem tudott. Mint valóságos jóst, s a fiúi, baráti 
hitvesi, de mindenekfelett a haza- és szabadság-szeretet-
nek lánglelkű tolmácsát dicsőíti Petőfit. Kár, hogy a kü-
lönben szépen írt füzet a Jézus Krisztus és Petőfi között 
vont párhuzam által szertelenségbe csap át. A csinos 
kiállítású füzet Lampel R. kiadása és 50 fillérért kapható. 

** G y ü m ö l c s - g a z d a s á g i f a t enyész té s . Iskolai és 
népkönyvtárak használatára írta Dobóczky Lajos. Ügyes 
kis kátéja a gyümölcsfák és gazdasági fák tenyésztésének, 
melyekben a tavaszi, nyári, őszi és téli időszak teendőit 
tisztán, világosan, ábrákkal illusztrálva írta meg a szerző. 
A Lampel R. cég kiadásában megjelent munka ára 
50 fillér. 

** R e n d s z e r e s f ranc ia n y e l v t a n Mébold Fr. és 
Újvári B. ily című nagy müvének 111-dik része. A kötet 
felöleli az egész nyelvtant, a teljes mondattannal, rend-
szeresen. A magyar és francia nyelv közt levő eltérése-
ket gazdag példatárral szemléletesen tűnteti föl. Francia 
és magyar nyelven van írva. Iskolai és magán haszná-
latra egyaránt alkalmas. A szép kiállítású vaskos könyv 
ára kötve 4 korona, Lampel R. kiadása. 

** Iparosok Olvasótára c. vállalatból az 1900. 
évfolyam 4—7 füzetei feküsznek előttünk. Jól szerkesztett 
gyűjteménye ez az iparosok számára szükséges ismeretek-
nek. A 4—5. kettős füzetben Rákosi V., Vészi József 
Gelléri Mór stb. irtak hasznos olvasmányokat. A 6. füzetben 
»Az iparos kincses könyve* c. alatt dr. Hankó Vilmos 
közöl fontos ipari ismereteket. A 7. füzetben Kelemen 
Géza az angol, francia és német nemzet közgazdasági 
viszonyai között von érdekes párhuzamot. Az Iparosok 
Olvasótárát Mártonffy Marton iparoktatási főigazgató 
szerkeszti és Lampel R. könyvkereskedése adja ki. Ara 
füzetenkent 60 fillér; tiz füzetes egész évfolyamé 6 korona. 
Megrendelhető a kiadónál, Budapest, Andrássy út 21. sz. 

** Népneve lők K ö n y v t á r a c. füzetes vállalatból az 
I. évf. 4-dik füzetét Körösi Henrik, a kultuszminisztériumhoz 
beosztott tanár irta »Pedagógiai Kalauz* cimen. A nép-
nevelés céljaira szánt füzet a pedagógiai ismeretek leg-
lényegesebb elveiben akar kalauzul szolgálni, melynek 
különösen a kezdő tanítók vehetik hasznát. A helyes ala-
pon és gyakorlati érzékkel irott mű a Lampel B.-féle 
könyvkereskedés kiadása és ára 1 korona. 

** U t a z á s a t e r m é s z e t b e n . Platz Bonifác dr.. a sze-
gedi tankerület kir. főigazgatója, becses munkával gazda-
gította az ifiusági irodalmat. A fönnebbi czimen a termé-
szettudományok és a földrajz körébe vagó ismeretterjesztő 
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közlemények egész bokrétáját gyűjtötte össze egy díszes 
könyvbe, a fiatalság okulásara es ismeretvágyának fölkel-
tésére. Az eleven tollal, élvezetesen megirt közleményeket 
a szebbnél szebb képek hosszú sora ékesíti. A legkülön-
félébb természettudományi kérdéseket, földrajzi és termé-
szetrajzi dolgokat öleli föl. Ta r t a lma : Az anyag és erő. 
A világ eredése. A fölfejlődése. Tajkeletkezés. A leszármazás 
elmelete és az ember. A vad és félkultúr népek kedélye. 
Az állatok szellemi világáról s!b. és a földajzi közlemé-
nyek hosszú sora. Az érdekes munkát Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedése adta ki. — Ára. 
3 korona. 

E G Y H Á Z . 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A esoszi (Dunántúl) ref. egyház 
Molnár József kálozdi segédlelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Lelkész i é r t e k e z l e t e k . A székesfehér cári evang. 
egyházmegye Baltik Frigyes kanonika vizitációjával kap-
csolatban f. hó 4-én tartotta meg Sz.-Fehérvárott pasz-
torális konferenciáját. A konferencia istentisztelettel és 
úrvacsora osztással kezdődött, aztán pedig Jánossy Lajos, 
Halkó János, Jáncs Jenő és Horváth Sándor tartottak 
felolvasásokat. — A »zilaln ev. ref papi kör« f. hó 3-án 
tartotta értekezletét Zilahon. Magyarósy István elnökké 
megválasztása után tanácskoztak azokról a teendőkről, a 
melyek az egyház megvédése és a vallási béke megóvása 
szempontjából szükségesek. A legközelebbi értekezlet Sám-
sonban, május 10-én fog megtartatni. 

Az a l s ó - z e m p l é n i ref. e g y h á z m e g y e f. hó 18-án 
fogja közgyűlését megtartani. 

E g y h á z i t i s z t ú j í t á s . A pestmegyei ág. ev. esperesség 
a napokban tartotta meg közgyűlését, a mely alkalommal 
tisztikarát is újból választotta. Felügyelőkké br. Podmaniczky 
Géza és Török József főesperest választották meg; az 
esperesi állásra pedig dr. Melezer Gyula acsai lelkészt 
emelte az egyházközségek bizalma. 

E g y h á z m e g y e i k ö z g y ű l é s e k . A beregi ref. egy-
házmegye mult hó 27—28-án tartotta meg közgyűlését 
Sütő Kálmán esperes és Uray Imre gondnok elnöklete 
alatt. Tárgyai közül fontosabbak voltak a vallástani kézi-
könyvek alkalmatlan volta miatt történt felszólalások, a 
melyek a kézikönyvek nehéz és a gyermekekre nézve 
emészthetetlen stílusát panaszolták fel. A közgyűlés egy 
bizottságot is küldött, ki a végre, hogy az alkalmasabb 
kézikönyvek alapelveit dolgozza ki. Az egyházmegye 
statisztikájából kiemeljük, hogy a reformátusok száma 46,470. 
Született a mult évben 1180 fiú. 1135 leány. Meghalt 
819 férfi, 472 nő. Szaporodás 754. Tiszta házasság volt 
3 5 7 ; vegyes 44. Kitért 11, áttért 12; konfirmáltatott 952 
gyermek. — Az abauji ref. egyházmegye közgyűlése 
Kassán folyt le f. hó 3-án. Megelőző istentisztelet után 
Meczner József gondnok megnyitó beszédében rámutatot t 
az egész Európa-szerte feltámadt s már hazánkban is érez-
hető ultramontán irányzatra. Ezzel szemben pedig hang-
súlyozta a lelkiismeretes munkát s elveink és reményeink 
sértetlen fentartását. — Révész Kálmán esperesi jelentése 
általában megnyugtatónak mutatta fel az egyházmegye 
helyzetét; de reámutatott a sötét pontokra is, a melyeket 
egyfelől a kongrua és az egyházi adózási rendszer meg-
változtatásának egymástól elválasztása, másfelől pedig az 
áttérések és a vegyesházasságok körül gyakorolt lélek-
halászás okoznak. — Az elemi iskolai nyelvtan és szám-
tan tanítására nézve az volt a közgyűlés véleménye, hogy 

az olvasókönyv, illetve alkalmas példatár alapján történ-
jék ; a szabályok értelem és eredmény nélküli bemagol-
tatása pedig küszöböltessék ki. — Elhatározta még a 
gyűlés, hogv a nagypénteki hetivásárok megszüntetésének 
szorgalmazása iránt felterjesztést intéz a kerület által a 
konventhez. — A nagyszalontai ref. egyházmegye Nagy-
szalontán tartotta meg közgyűlését a mult hónap 29-én. 
A közigazgatási ügyek elintézésén kívül agyülés 3 0 0 k o r o n á t 
szavazott meg aNagy váradon felállítandó tanítónő-képezdére 
és elhatározta, hogy erre a célra széles körű gyűjtést fog 
megindítani. 

B a l t i k F r i g y e s a p r o t e s t á n s ü g y e k r ő l . A »Magyar 
Szó* ujabban Baltik Frigyes püspök nyilatkozatát közli. 
A kongrua-kiegészítésére nézve kijelenti, hogy a kiegészítés 
mai módját nem tartja az 1848. XX. t.-c. végrehajtásá-
nak. Szerinte is helyesebb lett volna a kiegészítő összeget a ke-
rületek rendelkezésére bocsátani, hogy azok osztották volna 
szét, a szükségnek és a méltányosságnak megfelelőleg. Az 
»erdélyi püspök* cím kérdésében jogosnak tartja az erdélyi 
protestánsok tiltakozását, mert mind közjogilag, mind egy-
liázi szempontból teljesen igazuk van — A prot. theolo-
giai fakultás felállítását szükségesnek tart ja és pedig csak 
a budapesti egyetemen. 

H a t a l m i t ú l k a p á s o k . A »Magyar Szó« két ily eset-
ről ad hírt, a mely, ha valóban igaz, nyilt sérelme az auto-
nom jogoknak és sürgősen orvoslandó. Az egyik eset az, 
hogy a turóezszentmártoni ev. egyház által, építkezésre 
kivetett egyházi adó behajtását mind a járási szolgabíró, 
mind a megyei alispán megtagadta. — A másik eset az, 
hogy a sz—i evang. lelkész ellen hivei, a tanítóval élükön a 
kultuszminiszterhez adtak be panaszt és a miniszter hiva-
talos leiratban szólította fel a bányakerületi püspököt a 
vizsgálat haladéktalan elrendelésére és az eredményről való 
jelentéstételre. — Ha így áll a dolog, kérdjük: mi jogon avat-
kozik bele a miniszter az egyházi, autonom igazságszolgál-
tatásba ? Talán kongruás pap az sz—i lelkész ? Elvárjuk 
a magyarázatot és elvárjuk az orvoslást! 

P r o t e s t á n s ü g y e k a n a p i s a t j ó b a n . A »Magyar 
Nemzet*, f. hó 5.- és 6-iki számában két vezércikkben 
foglalkozik a protestánsok veszteségével és a protestánsok 
ébredésével. A két cikk azt hangoztatja, hogy a protes-
tánsok és épen a reformátusok bajait és veszteségeit nem 
az egyenlőtlen elbánás és az ultramontán reakció okozza, 
hanem sokkal inkább a szaporodás hiánya. Ennek okát 
pedig nem a magyar fajiságban, hanem »a felekezeti élet-
nek valamely etikai momentumában* látja, s azt mondja, 
hogy »kell valamely porszemnek léteznie a protestáns 
felekezet beléletében — lehet, hogy lelki diszpozíció, lehet, 
hogy gazdaságiok,— a mely útját állja azon rendes és nor-
mális terjeszkedésnek, a melyet az ugyanazon fajú és ugyan-
oly természetes propagativ erővel bíró katholikus fele-
kezetnél t apasz ta lunké Ezt az etikai momentumot, ezt 
a bizonyos porszemet kell szerinte kikutatnunk és eltün-
tetnünk, mert hiszen »csak specialiter a magyar protes-
tantizmusnál észleljük ezt a terjeszkedési hiányt, míg a 
nyugoti protestantizmus terjeszkedő képessége tudvalevő-
leg jóval erősebb a kathol ikusokénáb. Köszönjük a jó 
tanácsokat, ezek között azt is, hogy ne hatalmi tényezők-
kel, hanem hitéletünk fejlesztésével, erkölcsi befolyásunk-
kal és propagandával igvekezzünk erősbíteni egyházun-
ka t ; — igyekszünk is reá és épen nem kapkodunk 
hatalmi tényezők után, — de engedje meg a tisztelt cikkíró, 
alighanem maga Beksics Gusztáv, hogy neki, épen neki 
néhány dolgot mi is figyelmébe ajánljunk legközelebb. 
Érdemes lenne lapjában majd azokról is vezércikkeket írni. 

A p o z s o n y i » P r o t e s t á n s E s t é k < böjti sorozatá-
nak utolsóját tartottak meg f. hó 7-én. Az estélyen, a 



melyen voil karének, zeneelőadás es költeményfelolvasás 
Szabolcska Mihálytól, mint vendég, Szőts Farkas buda-
pesti ref. theol. tanár tartott felolvasást »Az evangélium 
hatása a nemzetekre* cím alatt. Felolvasásában történeti, 
statisztikai adatok és közvetlen tapasztalatok alapján ki-
mutatta, hogy a nemzetek az evangéliumnak köszönik a 
közművelődés világosságát, az irodalomban, tudományban, 
iskolázásban való előhaladásukat, s hogy csak az evan-
gélium képes a népeket és nemzeteket erkölcsileg is 
magasabb színvonalra emelni és megnemesiteni. Erkölcsi 
tisztaság az egyéni, családi és nyilvános életben, a magán 
és közszabadságok és az ezzel összefüggő elöhaladás 
tekintetében csak ott van és lehet igazán, a hol mindezek 
alapját a Krisztus tiszta evangéliuma képezi. — A nagy 
és előkelő közönség részvételével tartott estélyt dr. Masz-
nyik Endre pozsonyi theol. akad. igazgató beszéde zárta 
be ; utána pedig társas vacsora volt, a melyen a pozsonyi 
intelligencia legkiválóbb tagjai vettek részt, felekezeti 
különbség nélkül. E vacsorán is több, igen érdekes pohár-
köszöntő hangzott el, mintegy társadalmi visszhangjaként 
a nagyérdekű felolvasásnak. 

L a j o s m i z s e a n y á s i t á s a . A lajosmizsei leánvegy-
ház már a mult évben megtette a lépéseket az illetékes 
egyházi főhatóságoknál anyásíttatása érdekében. Mind az 
egyházmegye, mind a kerület méltónak itelte a leányegy-
házat az anyásításra; azonban a rendes lelkészi állo-
más csak kongrua-kiegészítéssel levén lehetséges, a kerü-
let felterjesztette az ügyet a kultuszminiszterhez, hogy a 
a kongrua-törvény értelmében nyilatkozzék az iránt, hogy 
a maga részéről indokoltnak találja-e az anyásítást és 
hajlandó-e a szükséges kongrua-kiegészítést megadni a 
szervezendő lelkészi állomásnak ? Erre nézve a napokban 
érkezett le a dunamelléki püspöki hivatalhoz a miniszteri 
válasz, a mely indokoltnak itéli az anyásitást és kilá-
tásba helyezi a kongrua-kiegészítést. Lajosmizse anyásí-
tásának így most már semmi sem áll útjába. Érdekesnek 
tartottuk ezt megírni, azért is, mert a Dunamelléken, 
tudtunkkal Lajozsmizse lesz az első, miniszteri jóváha-
gyással is anyásított egyház. 

I S K O L A . 
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 magyarországi őt 

ref. theológia hallgatósága elhatározta, hogy a Debrecen-
ben ez évi április hó utolsó és május hó első napjaiban 
tartandó diak-kongresszus alkalmával theológus kongresz-
szust rendez. A kongresszust a debreceni hittanszaki ön-
képzőkör rendezi s a tanácskozás tárgyaiul a következő 
kérdéseket tűzte ki: 1. Mi módon tartható fenn az érint-
kezés a magyarországi ref. theológiák között a jövőben 
is ? 2. Hogyan lenne kivihető egy közös theol. ifjúsági 
lap alapítása ? 3. A theológus önképzés. 4. Tehetnek-e 
valamit a theológusok a vallásos élet emelését illetőleg? 
5. Szükséges-e a papi minősítési törvény megváltoztatása ? 
— Legyen az Úr Lelke az ifjú Timótheusokkal, s adjon 
tanácskozásaikban értelmet, okosságot, hitet, szeretetet és 
meg nem lankadó lelkesedést. 

A t a n í t ó k é p z ő - t a n á r o k k ö z g y ű l é s e A tanító-
képző-intezeti tanarok országos egyesülete első vidéki 

közgyűlését f. évi június 3., 4.. s 5. napjain Kolozsvárit 
fogja megtartani. A tételek, melyeket a választmány e 
közgyűlés tárgysorozatába felvett, a következők: a peda-
gógia tanítása; az ifjúsági egyesületek (segélyző-és önképző 
körök) kérdése ; a Tanítók Háza, végül pedig az oly 
kiváló fontosságú tanítóképesítő vizsgálatok ügye. 

Iskola i aranyköny . Dr. Ráts Ottó soproni kir. tör-
vényszéki biró, a dunántúli ág. h ev. egyházkerület pénz-
ügyi bizottságának tagja, elhalt szüleinek emlékére 1000 
koronás alapítványt tett az egyházkerület kőszegi felsőbb 
leányiskolája javára. A tőke kamatai szegény, de szorgal-
mas lelkész- és tanító-leánykak segélyezésére lesznek for-
dítandók. Dr. Rátz Ottónak ezen alapítványa legszebb 
bizonyítéka annak, hogy ő, mint az egyházkerületi főis-
kolai nagy bizottság tagja, nem csak szóval s tanácsaival, 
hanem tettekkel is jelét adja buzgó vallasossagának es 
az egyház ügyei iránti nemes lelkesedésének. 

A t i s zántú l i ev. ref. t a n á r e g y e s ü l e t mezőtúri 
közgyűlése iránt tanarkörökben nagy érdeklődés mutat-
kozik. Ez érdeklődést a közgyűlés tárgyainak kiváló fon-
tosságánál fogva valóban meg is érdemli. Az egyesüleí 
épen a konventi tanterv revíziójának küszöbén tanács-
kozik olyan kérdések felett, a melyek mélyen érintik 
középiskolai tanításunkat. Ezekről a tanárok nézeteit és 
hangulatát eleve megismerni az irányadó férfiaknak szük-
séges is, hasznos is. Mint halljuk, a gyűlésen többek 
között részt óhajtanak venni Váró Ferenc és dr. Antal 
Géza is, a kiknek a konventi tanterv revíziója körül első-
rangú szerep jutott. Rajtuk kivül még több tanügyi 
kapacitás is részt fog venni a gyűlésen. A jelentkezések 
még mindig folyamatban vannak ; de az eddigiek után 
is bízvást lehet remélni a közgyűlésnek a közelebbieknél 
nagyobb sikerét. A más egyházkerületekből való jelent-
kezések, a testvéries együttérzésnek szép bizonyítékai 
mellett még azt a távolabbi reményt is megcsillogtatják, 
hogy egyszer valamikor, talán nem is olyan sokára, meg-
valósul a rég vajúdó orsz. ref. tanáregyesület nagy esz-
méje is. — A közgyűlés első napján (ápr. 18.) tartandó 
vallástanári szakértekezlet hovatovább mind nagyobb és 
nagyobb arányokban növi ki magát. Most már a kitűzött 
vitatételekre előadók is készséggel ajánlkoznak. így ajánl-
koztak előadóku\ Bányai Sándor hódmezővásárhelyi, Vékony 
Sándor mezőtúri, Barla Jenő kisújszállási vallástanárok. 
A központ az esetleg előadó nélkül maradó vitatételek 
előkészítéséről is gondoskodni fog. Ugyancsak a debreceni 
központi választmány mindazoknak, a kik a közgyűlésre 
jelentkeznek, vasúti kedvezményes jegyet küld (gyors-
vonatokra is érvényes), valamint elszállásolásukról is gondos-
kodik. (J.) 

A debreceni ko l l ég ium jövője. A tisziántúli ev. 
ref. egyházkerületnek ez évi május 16-án megnyiló köz-
gyűlése nagy jelentőségű lesz a debreceni kollégium éle-
tében. Ugyanis egy esztendővel ez előtt megbízta az 
egyházkerület a főiskolai szakok tanárkarait, hogy a kor 
színvonalán álló főiskolai berendezkedéshez, a jövő fej-
lődést is szem előtt tartva, a megkívántató összes szuk-



ségleteket, szakok szerint tüntessék tel. E nagy munkalat-
tal a kollégiumi tanárkarok immár elkészültek, s most 
fölterjesztik az igazgatótanács és onnan az egyházkerületi 
közgyűlés elé. A szükségletek pénzértékben kifejezve igen 
nagy összeget tesznek ki, melynek honnan leendő elő-
teremtéséről az egyházkerület bölcsesége határoz. (J .) 

A d e b r e c e n i f ő i s k o l a i t a n á r o k p ó t - é s ú t a d ó -
m e n t e s s é g e . A debreceni városi bizottsági közgyűlés, a 
tanács ellenkező indítványa ellenére felmentelte a főiskola 
tanárait a városi pót- és űtadó fizetése alól, azzal az 
indokolással, hogy miután az állami tanárok ugyanezen 
adók fizetése alól fel vannak mentve és a felekezeti 
tanárok ép oly értékes kulturális munkát végeznek: őket 
is megilleti ez a mentesség. — Debrecen így már elis-
merte, hogy egyenlő mertékkel kell mérni minden tanár-
nak; mikor fogjak elismerni ezt a többi városok, s mikor 
fogja elismerni maga a k o r m á n y ? ! 

F e l h i v á s a m a g y a r o r s z á g i ág . h. ev. v a l l á s t a n á 
r o k h o z . Alulírottak, mint a mult év julius 3-án tartott 
orsz. ev. vallástanári konferencia megbízottjai, tisztelettel és 
kartársi szeretettel felhívjuk s kérjük a középiskolák ev. 
vallástanárait, s ál talában a hitoktatással foglalkozó ev. lel-
készeket, hogy a folyó év julius 2-án, Budapesten, a Deák-
téri ev. gimnázium II. emeleti tanácstermében, d. e. 9 óra-
kor tartandó vallástanári értekezleten megjelenni szíves-
kedjenek. — Az ertekezlet legfőbb targya: a középiskolai, 
vallástanítási tanterv végleges megállapítása. — Miután 
mult évi értekezletünkön arra nézve több figyelemre-
méltó nézet nyert kifejezést, a megállapodáshoz híven, ar ra 
kérjük a kolléga urakat, hogy azokat valamely egyház lapban, 
vagy külön nyomtatványban mielőbb kifejteni s tájékozódás 
végett az összes kollégáknak hozzáférhetővé tenni szíves-
kedjenek. Felkérjük egyúttal Hetvényi Lajos soproni ev. 
vallástanár urat, hogy az egyháztörténelem tanítására 
vonatkozó tervjavaslatát szintén mielőbb közzétenni szíves-
kedjék. — Azokat a t. kar társ urakat pedig, a kik vala-
mely új tárgyról óhaj tanak értekezni, felkérjük, hogy azt 
Bereczky Sándor budapesti ev. vallástanárnal (IV., Deák-tér 
4. sz.) bejelenteni szíveskedjenek. Budapest , 1900. ápril 
2-án. Kartársi szeretettel és tisztelettel Majba Vilmos, 
Bereczky Sándor, Paulik János. 

E G Y E S Ü L E T . 

A L u t h e r - t á r s a s á g i g a z g a t ó - t a n á c s a és szükebb-
körű bizottsága e hó 2-án, Zsilinszky Mihály és Horváth 
Sándor elnökök vezetése alatt együttes ülést tartott. Az 
elnök bevezető beszédében rámutatván arra a fontos sze-
repre, a melylyel napjainkban a sajtó bír, hangsúlyozta, 
hogy a modern küzdelem e hatásos fegyveréről a prot. 
egyháznak sem szabad lemondania, s a mennyiben a 
Luther-társaság az ev. egyházi irodalom müvelése által 
ép e fegyvernek a forgatását tűzte ki céljául: egyházi 
tekintetben a társaság felvirágoztatása s tevékenységének 
fokozása legfőbb érdek kell, hogy legyen. A Társaság 
újabban szélesebbkörü akciót próbált megindítani, s vi-
déki fiókegyletek szervezése által az egész országon szét-
húzódó hálózatot igyekszik létesíteni. Ez által szélesebb-
körű érdeklődést remél felkölteni s nagyobb anyagi segítség-
hez is jutni, a mi egyrészt kiadványainak olcsóbbá tételét, más-

részt egyes nagyobb munkák kiadását tenné lehetővé. Az érte-
kezlet tagjai egyértelműleg oda nyilatkoztak, hogy a t á r -
saság felvirágoztatására minden lehetőt el kell követni, 
s a taggyűjtés mellett a kerületek segélyét is ki kell 
kérni. A társaság elnöke azért megbízatott, hogy ennek 
megbeszélése végett legközelebb hívja öszsze a püspököket 
és a kerületi felügyelőket. Zelenka püspök hangsúlyozta 
azt is, hogy a Társaság segélyezése végett az egyetemes 
gyűlést is meg kell keresni, mint a mely első sorban 
hivatott a r ra , hogy a maga szakorgánumát megfelelő évi 
segélyben részesítse. Egy tótnyelvű »Agenda« kiadására 
nézve az értekezlet azt határozta, hogy a Luther- társaság 
s a »Zpevnik bizottság* közösen beszéljék meg annak 
módozatait. Luther »Kis-Káté«-jara nézve az értekezlet 
szükségesnek tar t ja , hogy a kerületek az egyetemnél 
oda hassanak, hogy azt az egyházegyetem a saját 
kincsének mondja ki, és csak a Luther-társaság által 
kiadandó hiteles szöveget engedje iskoláiban használni. 
Jausz és Hetvényi soproni tanárok beterjesztették az 
általuk szerkesztett »Iskolai bibliai olvasókönyvi terv-
vázlatát, mire nézve az értekezlet kimondotta, hogy a 
kész munka kiadása elől nem zárkózik el, de a terv 
•először az egyetemes gyűlés elé lesz terjesztendő. Ugyan-
csak bemutattatott az »Ágostai hitvallás védelme* című 
szimbolikus könyvnek, Mayer Endre eperjesi theol. tanár 
által elkészített magyar fordítása is. Az értekezlet a munka 
megbirálására Stettner Gyula esperes, Gyurátz és dr. Baltik 
püspök urakat kérle fel. Beküldetett Bexheft : »Was dün-
ket dir von Christo ?« című munka fordítása, Stráner 
Vilmostól; a mely munka , kiadatási jogának megszer-
zése végett a kis bizottsághoz tétetett át. A többfelől ki-
fejezett óhajnak megfelelően a társaság egyes nép-
iratkáinak ' tótnyelven való kiadását is elhatározta, s 
azoknak lefordítására Bachát D. főesperest kérte fel. A 
népiskolai tankönyvül a lkalmas: »Egyháztörténet élet-
rajzokban« c. pályázatra beérkezett munka a bírálók 
véleménye szerint a kívánalmaknak nem felelvén meg, 
újbóli átdolgozásra a szerzőnek visszaadatik. Szeberénvi 
L. »Luther élete« c. munka elfogyván, azt legközelebb 
új kiadásban fogja kiadni a társaság. Az intéző bizottság 
jegyzője sajnálattal jelentette, hogy a tagdíj befizetésében 
nagy hanyagság mutatkozik, mivel ez idő szerint 107 tag 
1247 frtnyi tagdíjjal van hátralékban. Az értekezlet ki-
mondja, hogy a mennyiben az illetők elvállalt kötelezett-
ségeiknek a legközelebb történendő felhívás után sem 
felelnek meg, ezt az ügyet a Társaság ügyészének lesz 
kénytelen átadni. 

V a l l á s o s e s t é l y ek . A Lóránt f f y Zs.-egylet és a 
Bef. ifjúsági egylet márc. 22 én és a következő két csü-
törtökön a főgimnázium disziermébén vallásos estélyeket 
rendezett. A szép tágas terem mindhárom alkalommal szűk-
nek bizonyult. Első este Gergely A lelkész beszélt: »A 
hitetlen szenvedéséről« és Megyercsy B. szavalt. A követ-
kező csütörtökön Petri E. theol. tanár : »A Jézus szenve-
déséről* szólt s a vegyes kar énekelt. Az utolsón Szabó A. 
theol. t a n á r : »A hivő szenvedéséről« szólt, Kájel I. pedig 
szavalt. — Mily sok tágas termet lehetne így megtölteni 



nagyszámú közönséggel és mily sok lelket hittel és bol-
dogsággal. 

A L o r á n t f f y Zs . - egy le t f. hó 6-án tartotta szeretet-
vendégségét. Buzgó ének és ima nyitotta meg az étke-
zést ; majd Szilassy Micike k. a. gyönyörködtette a társasá-
got kedves zongorajátékával. Juhász S. szintén zongorán 
játszott. Rajnay J. k. a. szavalata után Fröhlich k. a. 
énekeli néhány darabot ; majd Szabó Aladár tartott elő-
adást »A világvárosok hite* cimen. Végül Gergely Antal 
lelkész tartott bibliamagyarázatot. A kedves estélyt ének 
és ima zárta be. 

A b u d a p e s t i ref. i f j ú s á g i e g y l e t márc. 20-iki 
összejövetelén dr. Bartsch fővárosi orvos tartott felolva-
sást a paráznaságról . Értesülvén arról, hogy az egylet 
küzd ez ellen a bün ellen, örömmel jelent meg körében, 
hogy tanítsa s egyszersmind buzdítsa az if jakat a védő 
munkára . Mig egyfelől kimutatta a paráznaság káros kö-
vetkezményeit, melyek nemzeteknek ástak és ásnak sírt, 
másfelől szomorúan konstatálta, hogy e bün ellen nagyon 
kevesen harcolnak hazánkban, pedig a paráznák Isten-
országának örökségét nem bírhat ják! — Mily szép lenne, 
ha orvosok és lelkeszek vállvetve küzdenének e rút bün 
ellen, kimutatván egészségi és erkölcsi hátrányait . Hány 
édes anyát mentenénk meg a könyektől, hány lelket a 
kárhozat tól ! 

F e r m a u d Károly a központi ifj. szövetség titkára, a 
három nyelven megjelenő »Messager« cimü ifjúsági lap-
ban hosszabb ismertetést irt magyarországi útjáról. Sokkal 
tartozunk e férfiúnak, ki oly sokat tesz érdekünkben, 
hogy a művelt külföld figyelmét felkeltse irántunk. Csupa 
tűz. szeretet mostani cikke is. Hát ha még a magyar 
ifj. egyletek nagy számával is dicsekedhetnénk, nemcsak 
vendégszeretetünkkel s nagyrahivatottságunkkal. Ez is 
egyik eszköz arra , hogy a külföldön felőlünk táplált sok 
téves nézetet eloszlassuk, s hogy megmutassuk, hogy mi 
nem vad, ázsiai műveletlen hordák, de Krisztust követő 
buzgó keresztyének vagyunk ! — Legutóbb Smirnából is 
írt Fermaud az egyesületnek egy levelet, melyben a smirnai 
egylet üdvözletét tolmácsolta. 

A M. P. I. T. idei pozsony i k ö z g y ű l é s e előké-
szítése tárgyában f. hó 7-én értekezlet volt Pozsonyban, 
Günther Vilmos kir. tanácsos, a pozsonyi evang. egyház 
felügyelője elnöklete alalt. Az értekezleten, a melyen az 
írod. Társ. Pozsonyban időzött t i tkára: Szőts Farkas is 
reszt vett, a közgyűlés idejét alternative vagy aug. 28— 
29-re, vagy szept. 18—19-re tűzték ki. A két terminus 
közt a választást az írod. Társaság elnökének hagyták 
fenn, miután a pozsonyi egyház, mely a Társaságot ven-
dégéül hívta, igen nagy súlyt fektet Hegedűs Sándor meg-
jelenesere. Megállapodtak abban is, hogy a közgyűlést 
elválasztják a díszgyüléstől, s amazt az első, emezt a 
második napon tart ják meg. Mint halljuk, a díszgyűlésre 
a két testvéregyház két irodalmi kitűnősége ajánlkozott 
felolvasóul. A közgyűlést istentisztelet fogja megelőzni a 
a nagytemplomban, a mely alkalommal egy evang. és 
egy ref. lelkész fog fungálni. — A Társaság tagjait a 
pozsonyi evang. egyház fogadja vendégeiül s ő fog gondos-
kodni elszállásolásukról is ; a Társaság vezetősége pedig az 
idén is lépéseket fog tenni kedvezményes vasúti jegyek 
nyerése iránt. — A közgyűlés után és attól függetlenül 
protestáns kongresszus lesz, a melynek keretében a theol. 
tanárok, a lelkészek és vallástanárok fognak értekezlete-
ket tartani az aktuális kérdések felett. — Eképen a 
pozsonyi irodalmi társasági gyűlés valóban igen érdekesnek 
és nagyfontosságúnak Ígérkezik. Ajánljuk is már jó eleve 
olvasóink ligyelmebe. 

GYÁSZROVAT. 
f Kenese i K e n e s s e y Béláné. szül. Vágfalvy Ilona, 

Kenessey Béla kolozsvári theologiai igazgató-tanár neje, 
f. évi április 7-en, este 10 órakor, boldog házassága 15-ik 
évében, kínos szenvedés után Kolozsvárit elhunyt. Női 
erényekben gazdag, nagy lelki erejű, kiváló asszony, ki-
tűnő anya volt, kit mindenki becsült es övéi forrón sze-
rettek. Férjének fele segítsége és méltó büszkesége; gyer-
mekeinek mintaszerű anyja, a kolozsvári theol. internátus 
háztartásának páratlan gondosságű felügyelője volt. Gyenge 
és beteges testében nagy lélek lakozott, mely bamulalos 
lelki erővel és keresztyén megnyugvással tudta viselni 
régi szervi bajának évről-évre súlyosbodó terheit. Régi 
vesebaja március végén döntötte ágyba és iszonyú kínok 
között vetett veget rövid, de rendkívül munkás és áldásos 
életének. Halála széles körben mély részvétet keltett. 
Temetése e hó 9 én óriási részvét mellett folyt le. Delelőtt 
10 órakor a család és az internátusi ifjúság jelenlétében, 
Herepei Gergely megható imája után, az igazgatói lakás-
ból a theol. fakultás dísztermebe vitték a jó asszony 
koporsóját, hol d. u. 4 órakor dr. Bartók György püspök 
mondott hatalmas gyászbeszédet és a fakultas énekkara 
zengett fölötte megható gyászdalokat. A házsongárdi teme-
tőben Molnár Albert theol. tanár tartott remek búcsúz-
tatót a rövid idő alatt közkedveltségre emelkedett derék 
asszony fölött. A temetésen megjelent Kolozsvár szine-
java. oldott legyen a jóságos asszony emléke. A mélyen 
sebzett férjnek, a három elárvult gyermeknek és a nagy 
kiterjedésű csaladnak adjon a Mindenható enyhülést és 
vigasztalást! 

f Veres s József galambodi ref. lelkész, 7H éves 
korában, f. hó 3-án elhunyt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* P á p i s t a é p í t ő i r o d a l o m . Egyik naptárban, mely 

.lézus legszentebb szivének es Szűz Máriának tiszteletére 
a r. katholikus nép számára jelent meg 1895-ben, a követ-
kező épületes történet olvasható: Élt egyszer Pilsen kör-
nyékén egy Janetschek nevű rabló, kinek történetéből az 
olvasók úgyszólván saját szemeikkel győződhetnek meg 
Szent József nagy hatalmáról. Janetschek gazember volt; 
sőt embervér is tapadt lelkiismeretére. (Azonban melles-
leg jegyezve meg, Szent Józsefhez mindazonáltal imádkozni 
szokott). Mikor Janetschek kivégeztetett gonosz tettei miatt 
s a túlvilágra jutott, ment egyenesen a pokol felé, tud-
ván, hogy oda való. De ime a pokol kapui nagy robajjal 
csapódtak be előtte, s egy szörnyű hang kiáltott ki: »Lódulj 
innen! Itt nincs hely oly ember számára, ki minden 
gonosz tettei dacára is Szent Józsefnek imádója volt. 
Menj az égbe!* Janetschek ide vette hát útját. »De ked-
ves Janetschek, somolygott Szent Péter, gondold meg. 
hogy mit akarsz. Te loptál, gyilkoltál s most mégis az 
égbe akarsz jutni?* »De, — mentegetődzött Janetschek. 
— azt mondták a pokolban, hogy jöjjek ide, mert nekem 
itt egy nagy befolyású barátom van Péter erre nem kis 
álmélkodással kérdi: »Neked, itt barátod v a n ? Neked, ki 
csaknem egeszen életedet börtönben töltötted el ? !• Jane-
tschek ekkor meg is nevezi az ő pártfogóját: Szem 
Józsefet. Erre Péter is enged s kész előhívni Szent Józsefet. 
»Azonban— tette h o z z á , — még egy kissé várnod kell. 
Csak az előbb kezdtek hozzá a breviáriumhoz zsolozs-
mázni, s így epenséggel nem 'zavarhatom őket.* Végre 
megjő Szent József, meghallgatja Janetschekel s mindjárt 



meg is igéri, hogy szót tesz érdekében. Azonban ime, 
Szent József protegáló szavai Islen trónja előtt nem talál-
nak meghallgatásra, habár arra is hivatkozik a pártfogó 
szent, hogy ilyképen tekintélye a hivők előtt igen könnyen 
megcsökkenhet. Mindegy; protekciójának nincs foganatja. 
Erre Szent József összepakolja ács-szerszámait s készül 
ott hagyni a m e n y o r s z á g o t . . . . De, bizony Isten, most 
mi történik? Az történik, hogy Mária, látván József 
készülődését, maga is elhagyja Isten melletti helyét, leteszi 
12 csillagú koronáját , elő keresi a pólyákat, melyeket 
egykor még Bethlehemben használ t ; batyuba köti holmi-
ját s ő is kész az indulásra, ha József megy. Most egy 
hatalmas hang zendül meg : »Ha anyám megy, én is 
megyek vele«. És, ime leszállt Isten trónjáról Jézus is s 
indul szülőivel. A menyben nagy felfordulás lett. Péter is 
leteszi a menyország kulcsait, mert a mint mond ja : a 
hova az én szeretett mesterem megy, oda megyek én is 
vele. Nem maradok el tőle. —- Őt pedig, mint fejüket, köve-
tik a szent apostolok, az apostolokat az ő utódjaik, a 
püspököket a papok, a papokat a mártyrok, remeték, a 
szent szüzek az ég legtávolabbi tájékairól; sőt útrakészü-
lődnek az ó-testamentom szentjei, üdvözültjei is. Szóval 
a menyország összes lakói fölpakoltak és indultak, hogy 
ott hagyják az eget, s talán Isten maradt volna egyedül, 
ha még idejében kegyelmébe nem fogadia Janetscheket; 
mire aztán a szentek is szépen visgzatértek. »Ime láthat-
játok ebből, hogy mily nagy hatalma van Szent József-
nek !« Ez a történet valódi gyöngye a pápás építő irodalom-
nak. így neveli a pápista egyház vallásra, erkölcsre a 
a népet. És ez a blaszfémia épen a püspöki iroda nyomdá-
jából került ki Pilsenben. (E. P. L.) 

* K ö z s é g i » s z e n t - h e v e r d - e l napok« . Esztergom 
vármegye közigazgatási bizottságának mult havi ülésén 
Vargyas Endre kir. tanfelügyelő azt jelentette, hogy iskola 
látogatása alkalmával szerzett tapasztalatai szerint, a 
a vármegye tót- és németajkú róm. kath. községeiben 
temérdek az úgynevezett »kozségi ünnep «-ek száma. Az 
ilyen községi ünnepek úgy keletkeztek, hogy a községek 
lakói valamely nevezetesebb községi esemény, tűzvész, 
szárazság, inség, jégverés, marhavész, kolera, robot alól 
való felszabadulás, járvány megszűnése, vagy valamely 
más emlékezetesebb esemény emlékére az illető napot, az 
egyház engedelmével és jóváhagyásával megünneplik, reggel 
misével, délután pedig litániával, az ájtatosságon felül 
fenmaradó időt pedig dologtalanul elherdálják. Nyári idő-
ben jár ja a pincézés, a fiatalság között a flirtelés; téli 
időben pedig, a jó erkölcsök rovására, a korcsmázás és a 
duhajkodás. Ezenfelül az ünneplésnek nagyon hátrányos 
oldala van az iskoláztatás rovására is, mert ilyenkor 
szünetel az iskola. Hogy ezek a szent-heverd-el napok 
mennyi időt rabolnak el a becsületes munkától és az 
iskolától, mutat ja az, hogy például Csév tótajkú község-
ben a Jcözségi ünnepek száma huszonkettő; Kesztöle tót-
ajkú községben pedig már ötvenhatra megy a községi 
ünnepek száma. Ennek folytán felkérte a kir. tanfelügyelő 
a közigazgatási bizottságot, hogy az egyházmegyei főható-
ság figyelmét hívja fel ezekre az abnormis állapotokra. 
A közigazgatási bizottság el is határozta, hogy ily érte-
lemben átír az egyházmegyei főhatósághoz. — Ime ide ve-
zet a róm. kath. egyház nevelése. Nemcsak hogy alkal-
mat ad a dologkerülésre, hanem alkalmat ad a korcsmá-
zásra, dorbézolásra és bevágja az útját még az iskolai 
népoktatásnak is. Jó volna, ha a pápistaság nagy barátai 
és legyezgetői, hatásának e nemzeti, morális és kulturális 
káros eredményét is mérlegelnék, s megismernék már 
valahára, hogy nem mind arany, a mi fénylik. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. 

* A r o m a n i z m u s ag i l i t á sa . A Religió szerint 
Würt tembergben párját ritkító »katholikus* népélet pezseg. 
Minden vasárnap és ünnepnapon egymást érik a pápista 
népgyűlések, a melyeken a papság viszi a vezérszerepet, 
így január 28-án, február 2-án, és 4-én nem kevesebb 
mint 35 népgyűlés tartatott, a melyen a pápista nép-
egyesületek, ifjúsági egyesületek, sajtó, cselédügy, ipar-
törvény, segítő- és kölcsönegyletek. fogyasztási szövetkeze-
tek stb. képezték a tanácskozás tárgyait. Würt temberget 
ugyan sajnáljuk, de a romanizmus ezen agilitásából mi 
is tanulhatnánk. A mai jezsuita pápistaság ott van minden 
elképzelhető téren ; érvényesíti magát és igyekszik a társa-
dalmi problémákat a maga javára megoldani. Ideje volna, 
hogy mi is megkezdjük a munkát ezen a téren, a mely 
a mi terünk volt egykor, de a melyet ma a romanizmus 
foglalt el tőlünk, nagy jezsuita ravaszsággal és ügyes-
séggel. 

* »A t u d o m á n y n a g y h a t a l o m * — ily cim alatt 
zengett nem régen dicshimnuszt a Religió Janssen ismert, 
vagy jobban mondva : hírhedt történeti (?) munkájáról, a 
melyhez foghatót — szerinte — a protestantizmus nem 
tudott még produkálni a saját védelmére, s a mely 
által a protestantizmus a defenzívába szoríttatott. — 
Megható ez a dicshimnusz, csakhogy az a baj, hogy 
annak erőltetett hangjait csak a történelmet nem ismerők 
vélhetik harmóniának, s csak a világ elámitására törekvő 
ultramontanizmus foghatja reá, hogy nemcsak szép, hanem 
igaz is. Az igazi tudomány, a mely valóban nagy hatalom, 
már régen kimondta Janssen és műve felett a meg-
érdemelt ítéletet,'; azért jobban tette volna a Religió, 
ha közleménye homlokára ezt a cimet irta volna: Küzde-
lem a tudomány hatalma ellen. 

P á l y á z a t . 

A dömsödi (Pestm.) ev. ref. egyház iskolájának 4., 
5., 6. osztályú leánytanítóságára pályázat hirdettetik. 

Kötelesség: föntebbi osztályok vezetésén kivül össz-
hangzatos ének tanítása az iskolában, szószéki szolgálat 
lelkész akadályoztatása esetén. Papipályát végzett okle-
veles tanítók elsőbbségben részesülnek. 

Javada lom: Csinos lakás 3 szobával, konyha-, élés-
tár pincével. 500 • öles házi, 300 • öles szálláskert. 
Lakásnak évi kétszer tisztítása. 615 korona készpénz. 

Minden tanítványtól 4 korona tandíj. (Taní tvány 
50—60.) Húsz magyar hold szántóföld két tagban. (Évi 
bérlete 3 2 0 — 4 0 0 korona.) Ismétlősök tanításával megbí-
zatás esetén község pénztárából 100 korona. 

Pályázati határidő f. é. április 29. Okmányokkal föl-
szerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

Dömsödön, 1900. ápril hó 2-án. 
Kájel József, Tóth István, 

lelkész-elnök. 2—2 jegyző. 

Felelős szerkesztő : Szöts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

•VARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



TÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

e imzendök . 

Kiadó-hivatal : 
-lorni/áit.Hzki/ Viktor könyvkerestsedése (Akadémia 

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

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Fé lév re : 9 kor.; egész é v r e : IS koron 

Etjyes szám ára 40 fll. 

Vallásos halál! 

1. Ilyen halál is van. De h á t mi lehet az a 
val lásos h a l á l ? A te rmésze t i e m b e r á l lapota az, 
egy kis val lásos mázzal bevonva. A természe t i 
e m b e r á l l apo ta : halál. A te rmésze t i e m b e r nem 
ismer i az Is tent ; nem érzi az Isten kegye lmének 
boldogító voltát, s ak a r a t á t nem h a t o t t a át a 
Szent Lélek. A te rmésze t i e m b e r halott , mer t lelki 
é lete n incs összekö t te tésben az Istennel . A leg-
több te rmésze t i e m b e r azonban pótolni a k a r j a 
azt a hiányt , melye t ö n m a g á b a n érez, s egy 
csomó val lásos tétellel s sze r t a r t á s sa l p róbá l ja 
he lyet tes í teni az Istent . így áll elő a vallásos 
halál. A pogányok s a zsidók ilyen val lásos 
ha lá lban szenved tek és szenvednek . De a keresz-
tyéneknek nevezet t népek milliói közül is sokan 
e val lásos halál bil incsei a la t t nyögnek . Tolong-
nak a Kr i sz tus körül , ma jd agyon t a p o s s á k ; de 
hittel nem ér int ik az ő r u h á j a szegélyét sem, s 
még kevésbé élnek á l ta la u j életet . Ha meg-
kérdezed őket az üdvösség nagy kérdése i felől, 
a p a p o k r a u t a l n a k ; s ha megké rdezed a papo-
kat, hogy való jában mit hisznek há t Is tenről , 
üdvösségről , örök életről , bűnrő l és a n n a k 
bocsánatáró l , a Kr isz tus személyiségéről és mun-
k á j á r ó l ? — a legtöbben megzava rodva ha l lga tnak . 
Hát még ha azt ké rdezed az emberek tő l , hogy 
milyen hit az, a m e l y le lköknek boldogságot , örö-
met szerez, a miér t készek l ennének szenvedni , 
sőt meghaln i is? — azt felelik vagy nyí l tan vagy 
szivük mélyén : Hiszen ö römöt nem a val lásos 
hittől vá runk , h a n e m a világtól. 

2. A Kr isz tus l egnagyobb dicsősége, hogy 
még a val lásos ha lá lban szenvedő e m b e r t is m e g 
tud ja e levení teni , fel tud ja t ámasz tan i . A lélek 
hogy hogy nem, érezni kezdi, hogy őt semmi-
féle tétel, s emmifé l e szer ta r tás , semmifé le külső-
ség ki nem elégíti . Érezn i kezdi, hogy ocsak az 
Istenben, az élő Istenben képes megnyugodni a Nem 
elégszik meg tehá t azzal, hogy hol tan , bután, 

é rzéke t lenül á tmen jen a szer ta r tásokon és el 
mormol ja a tételeket , h a n e m azokban vagy azok 
által keres i az Istent, a ki élet, a ki kegyelem, 
a ki szent és mégis i rgalmas. Ha nem találja 
meg a té te lekben és sze r t a r t á sokban : hát félre-
löki azokat . I la nem talál ja meg a templomok-
ban : ott hagyja azokat . Ha látja, hogy a papok 
sem követilc, mer t azok sem talál ták még meg: 
há t elfordul tőlük. Lehet , hogy egyelőre más 
téte lekhez, más sze r ta r t á sokhoz fut ; más templo-
m o k b a kezd járni , más p a p o k r a hal lgat ; de bi-
zonyosan nem nyugszik meg addig, a míg valami 
igazat, vál tozhata t lant , is tenit nem talál Egyszer 
aztán nagy boldogan látni kezd lelki szemeivel. 
Föl tűnik előtte, hogy az az élet, a melyet Isten 
nélkül élt, t u l a jdonképen halál volt. Távollét az 
Istentől . Elszakí to t t ság a kegyelemtől , szentség-
től, az igazi bölcseségtől és irgalomtól. Tehá t 
tuda t l anság , bűn és boldogtalanság. Azonban azt 
is belát ja , hogy ez az isteni hata lom, bölcseség 
és i rgalom nem vár t a tét lenül az ő fe lébredését . 
Sőt a n n a k az ere je ébresztget te . És mily jó volt 
fe lébredni . Megtudni , hogy az Isten anny i ra sze-
retet t , hogy szenvedni kész volt velünk és éret-
tünk. Boldog, a kit e szere te t megragad , meg-
tisztít és megigazít . Az nem fog többé a halál-
ban megmaradn i , még a vallásos ha lá lban sem 
Az nem fog többé a té te lekkel , s ze r t a r t á sokka l 
és szervezet te l megelégedni , h a n e m felhatol a 
kegyelem üdí tő for rása ihoz és másoka t is odahí . 

3. H á t te , a k i e z t o l v a s o d , é l s z - e m á r ? 
Tudsz-e úgy hinni a Kr isz tusban , hogy ha senki 
nem h inne is benne ra j tad kívül, akko r is vallást 
tennél r ó l a ? Tudod-e úgy szeretni az Istent, 
hogy ha minden t e lvesztenél is ra j t a kívül, O 
a k k o r is bo ldogí tana? Azt feleled : nem ? Azt 
mondod, hogy ez kegyeskedés , hogy ez nem a 
XIX. század végén elő embe rnek való kérdés ' 
T u d d meg tehát , hogy egyszer bizonyosan min-
dent el fogsz veszteni, a mi földi összeköttetés. 
Mit fogsz akko r tenni, ha szegény lelked csak 
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a f ö l d i ö s s z e k ö t t e t é s e k h e z s z o k o t t ? M i t f o g s z 
t e n n i , h a m a j d n e m l e h e t e n n i , i n n i , é r z é k i 
é l e t e t é ln i , fö ld i h a t a l m a t g y a k o r o l n i , f ö l d i d i c s ő -
s é g e t é l v e z n i ? A z z a l v i g a s z t a l o d m a g a d , h o g y 
v a l l á s o s v o l t á l ? D e m i t é r a z a v a l l á s , a m e l y 
m e g n e m s z e r e t t e t t e v e l e d a z I s t e n o r s z á g á t ? ! 
Mit é r a v a l l á s , a m e l y n e m e v a n g é l i u m ? ! Mi t 
é r a v a l l á s , a m e l y c s a k e l t a k a r t a , d e m e g n e m 
g y ó g y í t o t t a b e t e g s é g e d e t ? ! 

V a g y a z z a l v i g a s z t a l o d m a g a d , h o g y h a l -
h a t a t l a n v a g y , é s b i z o n y í t o d e z t s o k e g y é b b i -
z o n y í t ó k o k o n k i v ü l a z z a l is, h o g y a K r i s z t u s 
f e l t á m a d o t t ? T u d d m e g t e h á t , h o g y a K r i s z t u s 
n e m a z é r t t á m a d o t t fel , m e r t a t e h a l h a t a t l a n -
s á g o d h o z e g y ú j a b b b i z o n y í t é k o t a k a r t s z o l g á l -
t a t n i . H o g y a t e l e l k e d n e k a h a l h a t a t l a n s á g 
j u s s o n o s z t á l y r é s z ü l , a z n e m a F i ú d o l g a , h a n e m 
a z A t y á é , a g o n d v i s e l ő I s t e n é , a k i a z e r ő t , t e h á t 
a z ö n t u d a t o s e r ő t , a l e l k e t is , e l v e s z n i n e m e n -
g e d i , a k á r h i s z a l é l e k a m e g f e s z í t e t t é s fe l -
t á m a d o t t K r i s z t u s b a n , a k á r n e m . A h a l h a t a t -
l a n s á g o t t e h á t m e g n y e r e d ; d e m i t é r az , h a 
ö r ö k k é t á v o l m a r a d s z I s t e n t ő l , m e r t a M e g v á l t ó t 
m e g v e t e t t e d é s b ű n e i d b ő l fe l n e m t á m a d t á l ? 
L á s d m e g t e h á t , h o g y a K r i s z t u s f e l t á m a d á s a 
i s a z ő m e g v á l t ó i m u n k á j á h o z t a r t o z i k , m e l y 
a z t h i r d e t i , h o g y a J é z u s a b ű n t s a l e l k i h a l á l t 
g y ő z t e m e g . E m e g v á l t ó m u n k a á l t a l l é p h e t s z 
c s a k I s t e n n e l k ö z ö s s é g b e . E m e g v á l t ó i m u n k a 
e l e v e n í t h e t i m e g l e l k e d e t a n n y i r a , h o g y m e g -
t a n u l s z i m á d k o z n i , b ű n t m e g b á n n i , h i n n i , s z e -
r e t n i , r e m ó n y l e n i , I s t e n a k a r a t a s z e r i n t é l n i . 
H a e z e k e t m e g n e m t a n u l o d : m i n d e n v a l l á s o s 
t é t e l ó s s z e r t a r t á s d a c á r a is, n e m c s a k I s t e n t ö r -
v é n y e i , d e s a j á t l e l k e d t ö r v é n y e i s z e r i n t i s e l -
k á r h o z o l . M e r t h a m i n d e n t e l v e s z t e s z , a m i t $ 
h a l á l á l l a p o t á b a n m e g s z e r e t t é l é s s e m m i t s e m 
s z e r e t s z m e g a b b ó l , a m i r e a b ű n t m e g g y ő z ő 
é l e t F e j e d e l m e h í : n e m i s z o n y ú k á r h o z a t l e s z - e 
a z ? A z I s t e n t ő l t á v o l l é t k á r h o z a t , h a l á l , m é g h a 
v a l l á s o s m á z z a l v a n i s b e v o n v a ; d e m e n n y i v e l 
i s z o n y ú b b k á r h o z a t l esz , h a e g é s z v i l á g o s a n be-
l á t o d , h o g y k á r h o z a t o d , h a l á l o d ö r ö k k é t a r t , 
m e r t a m e n t é s e d r e k ü l d ö t t i s t e n i h a t a l m a t , bö l -
c s e s é g e t , s z e n t s é g e t ó s i r g a l m a t m e g v e t e t t e d ? 

Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 
A m. kir. vallás- és közokt. miniszter 

jelentése 1898. évi működéséről. 
(Folytatás és vége.) 

Az elemi népiskolai oktatást illetőleg rendkívül fontos 
a miniszter azon törekvése, hogy olyan helyeken, a hol 
az iskola fentar tására jogosított helyi tényezők: községek 
és hitfelekezetek nem képesek az állam érdekeinek is 

megfelelő jó népiskolát létesíteni: 5 év alatt 2 0 0 — 2 0 0 
és így ezer állami népiskola szerveztessék. Az állami elemi 
iskolára szoruló községeket a következő négy csoportba 
foglalja a miniszter: 

Az első csoportba felvétettek a magyar kisebbség-
gel bíró vegyes lakosságú községek, a melyekben a csekély 
számú magyarság faji fentartására és megvédésére jó elemi 
népiskola nincs. 

A második csoportba azon községek vétettek fel, 
melyekben a nemzetiségekkel szemben a magyarság több-
ségben van, de jó iskolája nincs; itt az állami iskola, 
amennyiben ezen községekben a magyarság attraktív erő-
vel bír, kettős feladatot teljesít. 

A harmadik csoportba a tiszta magyar községek 
soroztainak, melyeken, szegénységek miatt, iskolailag ok-
vetlenül segíteni kell. 

A negyedik csoportba azon tisztán nemzetiségi köz-
ségek vétettek fel, a melyekben a népoktatásügy máskép, 
mint állami elemi iskola állításával, nem rendezhető és 
a nemzetiségek az állami elemi iskolát elfogadni haj lan-
dók, sőt azért esetleg áldozatra is készek. 

Ezen négy csoportba foglalt községek száma 1600, 
— s így a miniszter legjobb akara ta és igyekezete mellett 
is még 600 község marad iskola nélkül ; legalább egy 
időre, a míg t. i. pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi a 
többi iskola felállítását is. 

Az ezer népiskola szervezésének költségei évi 
2.400,000 koronával terhelik az államkincstárt. 

Kiváló gondot fordított a miniszter a r ra is, hogy a 
szorgalomidő városi helyen mindenütt 10 hónap, a falusi 
állami elemi népiskolákban pedig, a szorgosabb munka 
időkre engedélyezhető szüneteken kivül, legalább 8 hónap 
legyen; — valamint ar ra is, hogy a saját épületekben 
roszul elhelyezett állami elemi iskolák állandó elhelye-
zésének kérdését is megoldja. E végből 196, saját épület-
ben elhelyezett rosz iskolaépület helyett 302 uj tantermet, 
127 tanító lakást kell építeni, a melyeknek költsége 
2.172,896 koronára irányoztatott elő. E költségekhez, 
részint, készpénzben, részint munka- és anyagértékben az 
illető községek 86,518 korona értékkel járulnak. 

A meg nem felelő bérhelyiségekben elhelyezett iskola-
épületek állandó elhelyezése tekintetében úgy intézkedett 
a miniszter, hogy e bérhelységek helyett az illető községek 
építik fel az iskolaépületet, s tőlük a kir. kincstár az 
épületeket addig bérbeveszi, a míg az építési költségekre 
a község által felvett kölcsöntőke törlesztetik. Itt a bér-
összeg szolgál a törlesztésre fedezetül, a bérlet leteltével 
pedig az épület a kir. kincstár tulajdonába száll á t ; de 
az épület jó karban tar tása a község terhét képezi. Hogy 
ezen intézkedések mennyi visszásságot és bajt szüntetnek 
meg, azt csak az tudja igazán, a ki ismeri, hogy mily 
nyomorúságos helyiségekben kellett a gyenge, fejletlen 
gyermekeknek az ismereteket sa já t jukká tenn i ! 

Az állami elemi iskolákban, — mondja a miniszter, — 
mindenkor nagy gondot fordított a hitélet ápolására és a 
valláserkölcsi nevelésre. Már eddig is 280 ,000 kor. évi 



költséget fordít az állam az állami elemi iskolák hitokta-
tóinak d í j azásá ra ; az erre fordítandó összeg pedig az 
1899. évben még legalább is 20—24.000 koronával fog 
emelkedni, minthogy a szervezendő uj 200 iskola mind-
egyikében legalább 100—120 kor. hitoktatói költségre 
kell számítani. 

A községi, valamint az egyházak által fentartott 
elemi iskolákban működő tanítók és tanítónők fizetésének 
rendezéséről szóló 1893. évi XXVI. t.-c. 2. §-ában az 
összes elemi népiskolai tanítók számára, 600 koronánál 
nagyobb fizetésükbe be nem számítható és 500 koronáig 
emelkedő 100—100 kor. ötödéves korpótlékot biztosított. 
Minthogy a korpótlék alapját képező szolgálati idő az 
1893. évi szept. hó 25-ével vette kezdetét, a törvény 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 12. §-ában fog-
laltak szerint mindazon választott, vagy kinevezett tanítók, 
a kik szolgálatuk folytonosságát a jelzett időtől igazolni 
tudják, 1898. évi október hó 1-től kezdődőleg első kor-
pótlék gyanánt évi 100 koronára igénynyel b í rnak ; és 
ez a korpótlék, azon esetben, ha az iskolafentartók sze-
génysége hivatalosan megállapíttatik és beigazoltatik, a 
törvény 14. §-a és az utasítás 17. §-a értelmében az 
állam részéről a korpótlék biztosítására az iskolafentartók 
segélyezésben részesülnek. 

Ez az intézkedés is sok jogos és méltányos panasznak 
lesz megszüntetője, és sok bajnak orvoslója! E törvény 
életbeléptetése óta az 1897. év végéig az államkincstár 
2903 tanítói fizetés kiegészítéséhez 1.353,776 koronával, 
az 1898. évben pedig összesen 1.184,000 korona segély-
lyel járult. 

Az elemi iskola fontosabb statisztikai adatai a követ-
kezők : irni-olvasni tudott 1880-ban 2.897,433 férfi, 
és 2.101,504 nő;összesen: 4.998,937. — 1890-ben 3.741,634 
férfi, 3.000,711 nő; összesen: 6.742,345. írni-olvasni nem 
tudott 1880-ban 3.629,502 férfi és 4.226,944 nő ; összesen: 
7.856,446. — 1890-ben 3.604,450 férfi, 4.273,743 nő; 
összesen 7.878,193. 

Midőn e számokat így egymás mellett és ellenében 
látjuk, megdöbbenve kérdezhetjük még ma is: mi lehet 
az oka, hogy a törvény világos rendelkezésével ellentét-
ben ily nagy számban vannak az irni-olvasni nem 
t u d ó k ? 

A népiskolák összes száma az 1897/98. évben volt 
á l l ami : 1511; községi: 1875; róm. kath . : 5 4 5 2 ; görög 
kath . : 2097 ; görög keleti: 1793; ág. h. ev.: 1391; ev. 
re f . : 2160; uni tár ius: 3 8 ; izraelita: 5 2 2 : magániskola: 
1 6 6 ; egyesületi: 91 Együtt: 17,098. 

A tanítók összes száma volt az állami iskolákban: 
3 3 5 4 ; a községiekben: 4759 ; róm. ka th : 8792; gör. kath. : 
2 1 2 2 ; gör. keleti: 2213 ; ág. h ev.: 2137 ; ev. reform.: 
2859 ; unitárius: 4 6 ; izraelita: 9 8 6 ; a magán iskolákban: 
2 7 3 ; az egyesületiekben 176, — összesen: 27.717. 

Tanköteles gyermek volt 1898-ban: 2 .925 ,305; 
tényleg iskolába j á r t : 2.336.305. Ev. ref. iskolaköteles volt 
408 ,931 ; — ezek közül iskolába járt 337,795 növendék. 

Az egyházunkat érdeklő statisztikai adatokból még 
a következőket tartom figyelemreméltóknak: 

Az ev. ref. egyházban volt: 1985 anya-, 507 leány-
egyház; 1988 rendes-lelkész, 223 segédlelkész és 20 nyu-
galmazott lelkész. Kereszteltetett 1898-ban 80,523 újszü-
lött és 84 felnőtt; konfirmáltatott: 39.440; házasság 
köttetett: 18,228 és pedig egyező vallasü: 14.830, — 
nem egyező vallású: 3398. 

Az egyes egyházak nyeresége vagy vesztesége az 
áttérések folytán 1896 —1898-ig: róm. kath. - f 1217 ; 
gör. kath. — 154 ; gör. keleti : - f - 125: ágost. h. ev. — 46 ; 
ev. ref. — 9 0 0 ; unitárius : -f- 1 ; izraelita : — 221 ; egyéb 
vallású: — 6. 

Míg a miniszteri jelentés általános örömet okozhat 
az iskolai és nevelésügy terén, addig az egyházra vonat-
kozó adatai, különösen ránk nagyon is nehezek, lehan-
golok. Bizony van baj, a melyet a számok is igazolnak. 
Jó lesz sietnünk az orvosszerekkel! 

Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

Az egyház feje. 
(Folytatás és vége.) 

Ennek titka a Jézus egyéniségében van. Ennek a 
titoknak igazában csak a hatását tudjuk felfogni és át-
érezni ; de a r ra nem vagyunk képesek, hogy teljesen 
megértsük. Ámde már az is jótékony hatással van reánk, 
ha némileg is megközelíthetjük. Jézussal két név van a 
legszorosabban összenőve: az Emberfia és Istenfia név. 

Igen ő emberfia volt ; igénytelen és alázatos-szivü 
emberfia. Nem viselt durva próféta-köntöst, hogy az állal 
magának tekintélyt szerezzen; nem esett félig öntudatlan 
görcsös rángásokba, hogy sötét képletekben titokteljes 
istenszavakat hirdessen. Nem törekedett semmi különös 
feltűnésre. Öltözéke egyszerű, beszéde a gyermekek által 
is érthető vala. Nem azt mondta Ő a szerencsétlennek, a 
mit a római bölcs : »tűrj és légy lemondó* ; nem, hanem 
szívélyes, gyöngéd részvéttel vette körül a gondokkal és 
fájdalmakkal megterhelteket. Egész lényén a végtelen jó-
akarat lehe nyugodott Utolsó falat kenyerét is odadta 
az éhezőnek, gyógyítgatta a lázas betegeket, ébresztgeté 
a kedélykórosokat kínos álmuk sötét éjjeléből. Szent ha-
ragját csak a keményszivűekkel, a kegyetlenül ítélkezők-
és ama képmutatókkal érezteté, kik a szent dolgokkal 
csúf játékot űztek ; különben pedig olyan kíméletes volt 
a bűnösökkel, mint a jő orvos az ő súlyos betegével 
szemben. Megmenteni azokat, a kiket az egész világ 
elveszetteknek tartott ; megnyerni a nemes életirányzat-
nak azokat, a kiket a durva érzéki hatalmak tartottak 
átölelve: ez volt az ő vágya és óhajtása. Megáldotta 
azonban az emberek ártatlan örömeit is ; a lakodalmi 
vigalmat, a gyermekek dalát és játékát. Nem kivánta. 
mint az indiai emberbarát, hogy irtsunk ki szivünkből 
minden földi vágyat. Nem! általa kedvesebbé lett a tűz-
hely boldogsága, erősebbé a férjet és nőt, a szüléket és 
gyermekeket egybekapcsoló kötelék. 0 embernek fia volt. 
a ' kiből üditő lehellet áradt az egész emberi életre. A hol 
megjelenik, ott boldogoknak érzik magokat az emherek : 
ott az otthon boldogító szellője lengedez; ott feltalálhatni 

31* 



mindazt, a mi az életet széppé és értékessé teszi és pedig 
hatványozott mértékben. Ott a sötét hatalmaknak nincsen 
e re jük ; ott megszabadul minden nyomástól a lélek; 
onnan tovatűnik a gond és szomorúság. 

De hát csak ez a kiválóan szeretetreméltó s minden 
szigorúságtól és különösségtől ment emberfia-e az, a ki 
ilyen befolyást gyakorol? Nem, hanem az Ember fiával az 
Istenfia is össze van kapcsolva. Egész lényéből az Isten-
nel való teljes bensőség sugárzik; egész lényéből az isten-
fiúság tudatának páratlan ereje és határozottsága tűnik 
elénk. Ezen nyugszik az a tudatosság, a mely ezt mon-
datja vele: »megmondatott a régieknek: ne ölj! én pedig 
azt mondom: ne haragudjatok.« Ugy szól Istennek nevé-
ben, mint a ki vele egy. Ha ő megbocsátja a b ű n t : az 
Isten is megbocsátja ; mivel az ő lelkiismerete az isteni 
akarat tiszta tüköré. 

S a Jézus mire fekteti a fősúlyt? Mit kiván köve-
tőitől, hogy mi legyen azaő legsajátabb, legbensőbb érzetök ? 
Az, hogy érezzék, hogy leikök benső, élő összeköttetésben 
van Istennel, s hogy ez a közösség abban a szeretetben 
lesz nyilvánvalóvá, a mit Isten részéről tapasztalnak és 
a mely őket betölti s belőlük kiárad mindenekre. Jézus 
azt jelenti ki, a mi eddig a legnagyobb bölcsek előtt is 
elrejtetett, hogy a tiszta, önzetlen szeretet nem egyéb, mint 
Istennek ereje. A világkormányzó minden intézkedése általa 
lett érthetővé előttünk. 

A szeretet, a szó legnemesebb értelmében véve, egyéni 
valami, a mi szivből-szivbe ömlik át. A szeretet szeretetet 
kelt. A ki már egyszer teljesen át van hatva ettől a 
tudat tól : Isten szeret engem, — az nem tehet másként, 
annak lényének minden idegszálát a r ra ösztönzi az a 
szeretet, hogy viszontszeresse őt, s ezt a szeretetet szü-
netnélküli háladatosságban, föltétlen bizalomban, kész-
séges önodaadásban fejezze ki. így lesz a szeretet cso-
dálatos hatalommá, a mely, mint valami mennyei forrás, 
az égből csergedez alá s ugyancsak oda tér vissza ; de 
a mely egyúttal arra ösztönzi az embereket, hogy őt 
kifejezésre jut tassák a világ előtt, és a mely arra törek-
szik, hogy világító szövétnek legyen s az emberek életét 
melegítőleg, éltetőleg és világítölag hassa és ölelje át. 
Szent szeretet az az isteni béke, a mely minden emberi 
sziv mélyén ott pihen ; ép azért van örök becse minden 
egyes ember életének ! Minden emberi méltóság a szere-
tetben lesz tökéletessé és ennek égi fensége mellett az 
embereket egymástól elválasztó minden különbség csekély 
jelentőségűnek tűnik fel. Nem az jár az élet magaslatain; 
nem az van Istenhez legközelebb, a ki a legnagyobb 
művészet, tudomány, gazdagság és tisztelet bir tokában 
van, hanem az, a ki az önzetlen szeretetben a leggaz-
dagabb. 

Mindezeket Jézus nem úgy tanította, mint hosszú idő 
alatt szerzett ismereteket, vagy mint valami idegen egyén-
től nyert megbízatást ; hanem, mint Istennek önkijelen-
tését és közlését. Mind abból, a mit a legszigorúbb kuta-
tás megállapíthat, semmi sem bizonyosabb annál, mint 
hogy Jézus az ő szenvedéseit és halálát Istennek az 
emberek iránt való szeretetének legerősebb bizonyítékaként 
jelentette ki. Azt akarta, hogy az ő megfeszítettetésében 
Isten könyörületességet lássák, hogy a keresztről Istennek 
kegyelme sugározzék alá vigasztalólag az emberek szivébe. 

És valóban, a keresztyénség egybehangzó tapaszta-
lata a megfeszített Jézus szeretetében Istennek szeretetét 
látja és érzi. Mikor feltekintünk erre a haldoklóra, nem 
csak az az önzetlen önfeláldozás ragad meg bennünket, 
a melylyel a halandó testben járók milliárdjainak egyike 
a legkínosabb halálra adta magát az igazság szent ügyéért; 

nem is egy szent és fenséges emberi életnek eme tragikus 
kimenetele, mely a világmindenség mozgató erejének 
kérdésével kapcsolatban igazán aggodalomba ejt ; — nem. 
mi itt annak a mindenható Isten kijelentésének meggyőző 
bizonyítékát látjuk, a kivel az időben és örökkévalóságban 
össze vagyunk kötve. Csak akkor fogjuk igazán felismerni 
az isteni szeretet viszfényét mindazon más természetű 
nemes buzgóságban, jóságban, szere'.etben s mindazon 
más természetű könyörületességben. a melylyel életutun-
kon ottan-ottan találkozunk; csak akkor fogjuk igazán 
érezni jobb napjainkban az Isten jelenlétének boldogító 
érzetét, ha egyszer a Jézus kereszthalála az Isten szere-
tetének föltétlen kezességévé vált reánk nézve. Más szem-
mel nézzük a világot; másként értelmezzük a sorsot ; 
másként fogjuk fel kötelességeinket. 

A megfeszített Jézus evangéliumát hálás örömmel 
fogja a legdrágább gyöngynek tekinteni az, a ki az egész 
világot felkutatta a drága gyöngyök után ; a ki az évezredek 
bölcseivel szóba állott s megkérdezte tőlük, hogy mit 
adhatnak neki arra nézve, hogy elviselhesse az élet 
terheit, a halál fájdalmát s megszabadulhasson a lelki-
ismeret szorongásaitól. Egyedül Jézus az az orvos, a ki 
a beteg szivet meg tudja gyógyítani. A mennyiben pedig 
Jézus a lelki életnek egészen új erőt, új lökést ado t t : ez 
által az emberiség lelki életét amaz igazi magaslatra 
emelte fel, a hol az örök világrenddel való boldog harmó-
niában végtelen teljességben nőhet és érlelődhet. A mi 
jót és szépet a keresztyénség eddig létrehozott, mind 
ahhoz nem az ő tanítása, nem is a tudósoknak Jézusról 
alkotott elmélete, hanem egyedül az ő egyénisége szolgál-
tatta az éltető erőt. Vele személyileg összeforrva léptek a 
mártírok derült arccal a vérpadra vagy a máglya lángjai 
közé. Finom, mély érzésű lelkek, mint Kempis Tamás , 
vele a legszorosabb lelki közösségbe lépve fejtették ki 
lelki életöket a világ zajától távol, oly gyöngédségben, 
mélységben és bensőségben, a minőt a nem keresztyén 
körökben hiában keresünk. A keresztet hordozók Jézus 
tanítványaiként jártak vidáman széllyel a földön. Assisi 
Ferenc mint Jézus taní tványa nevezhetné a fájdal-
mat az ő fivérének és a szenvedést az ő nővérének. 
Jézustól megragadtatva nem félt Pauli Vince se a rabság 
borzalmaitól, se a gályarabságtól, csak hogy égi fényt 
derítsen a nyomor sötét éjszakában ; és még öreg korá-
ban is bejárta a sötét téli éjszakákon Páris utcáit, s fel-
szedte a kitett gyermekeket. A Krisztussal való benső 
viszony érzetében gyűjté össze Francke Hermán az el-
hagyott árvákat , és lett Fry Erzsébet a rabok angyalává. 
A Jézus szeretete ösztönzé mindeme nagy emberbarátokat , 
a kik a lelki és testi nyomor sebeit gyógyítgatni tö-
rekedtek. Ez a szeretet teremté a művészet legszebb 
remekei t : ez adott uj gondolatokat, uj lelkesedést a képző-
művészetnek; ez lelkesíté Bach Sebestyént, midőn a dal-
művészet legfelségesebb termékét, a Máté-passiót alkolá. 
Ez a szeretet azonban még többet is t e t t ; kiváló lelki 
nemességet kölcsönzött az emberek ama számtalan milliói-
nak, a kiknek neve nincs feljegyezve a történet könyvé-
ben, a kik önként és szabadon arra törekedtek, hogy a 
mindennapi-élet sivár küzdelmei közepette a legnemesebb 
emberképhez hasonlók legyenek és a kik életök és tevé-
kenységük kis világát az önzetlen jóság és hűség fényével 
igyekeztek megaranyozni. 

A történet minden lépten-nyomon azt tanítja, hogy 
az örök igaznak és jónak szentelt emberi élet akkor 
posványosodott el, a mikor megszűnt Jézusra tekinteni, és 
akkor emelkedett fel, a midőn vele ujolag közösségbe 
lépett. A vallás nem tanok és gyakorlatok összege, hanem 
az egész egyéniséget megragadó és átható élet, a mely 



a maga m é y s é g é b e n és teljességében csak egvénről-
egyénre ömlik át. 

Nem csupán egy egyházban , de a legkülönbözőbb ke-
resztyén körökben is fel található az a kegyesség, a mely csak 
azért tart ki a Jézus mellett, mivel a tiszteletreméltó ha-
gyomány úgy kívánja. Ez a kegyesség abban tetszeleg magá-
nak, hogy nem a jelenkor egyszerű, érthető, hanem a Kanaán 
földje nyelvén beszél, és egy rég letűnt kor nem mindig 
ízléses képleteiben fejezi ki magát . Sokszor azonban szűk 
és korlátolt gondolatokat takargat hele a régi mezbe és 
ön tuda t lanul mindennapi embereket ültet a Jézus helyére. 

Az ilyen veszélytől mi távol akar juk magunkat tar-
tani. Keresünk, kuta tunk, kérdezősködünk, kételkedünk; 
segítségül hívjuk saját élményeinket, az egész világ tapasz-
talatát , hogy hozzá ju thassunk a teljes, m a r a d a n d ó igaz-
sághoz, és ezen az ú!on a legbensőbb szükségességgel 
oda ju tunk , hogy Jézust u runknak ismerjük el. ki előtt 
a leghálásabb tisztelettel borulunk le. s kihez hívek kívá-
nunk maradni egész a sírig. () egyedül a mi fejünk, 
főpapunk ; egyedül ő vezethet bennünket az örök elet 
útjain. Ezért teszszük mi örvendező bizonysággal jelsza-
v u n k k á : »Egv a ti mes tere tek : a Jézus Kr isz tus : ti pedig 
egymásnak testvérei vagytok*. 

Dr. Furrer K. után 
Ruszkay Gyula. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A Schmalkald i Cikkek vagyis Luther hitvallása Melanchton kapcsolt 
értekezésével. Magyarra fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
dr. Masznyik Endre theol. akadémiai igazgató-tanár. Pozsony. 
1900, nagy 8-ad rétben 85 lap, ára 1 kor. 20 fillér. Kapható a 

szerzőnél Pozsonyban. 

A dunáninneni ev. egyházkerület , dr. Baltik Frigyes 
indí tványára az 1897. évi közgyűlésén azt a bölcs és kor-
szerű ha tározato t hozta, hogy ezentúl egyházirodalmi célokra 
is áldoz, és 1898-ban a szimbolikus könyveknek magyar 
ford í tására 8 0 0 frtot szavazot t meg. Bölcsnek mondjuk 
e határozatot , mert bizony rendjén van, hogy egyházi 
gyűléseink és testületeink az egyházi életnek egyik leg-
fontosabb szervéért , az irodalomért is tegyenek és áldoz-
zanak va l ami t ; korszerű is ez az intézkedés, mert az 
egyházi életnek felette szükséges föllendítésére a jó egy-
házi saj tó a leghathatósabb eszköz. Ha minden prot. 
egyházkerületünk aránylag csak annyit á ldozna is irodalmi 
célra, mint a dunáninneni ag. h. szuper in tendencia : az egy-
házkerületeknek így összehordogatott évi 3 — 4 ezer forint-
jával az egyházi irodalom terén nagy dolgot művelhetne 
a magyarországi protestant izmus. 

Ime, a »Schmalkaldi Cikkek* első magyar fordítását 
annak köszönhetjük, hogy a dunáninneni egyházkerület 
közönsége magáévá tette azt az életrevaló eszmét, hogy 
az egyházi testületek (kerületek, megyék, községek) iro-
dalmi célokra is hozzanak áldozatot. 

A »Schmalkaldi Cikkek* c. füzetben dr. Masznyik 
Endre theol. igazgató, bevezetéssel ellátva, magyar fordí-
tásban közli Luther hitvallását és Melanchtonnak a pápa 
hatalmáról és felsőségéröl irott értekezését. 

A bevezetés a cikkek keletkezésével, tar ta lmával , 
jellemevei, jelentőségevel, köztekintélyével és szövegeivel 

ismertet meg. Keletkezésére tudvalevőleg a Mantuába 
összehívott, de meg nem tarthatott zsinat szolgált okul, a 
mikor a Schmalkaldba összegyűlt prot. német rendek 
1537. febr. 15-én a Luther készítette cikkeket és Melanch-
tonnak a pápaságról szóló értekezését mindnyájan elfogad-
ták, aláirtak és e lhatározták, hogy hitelvi egységük ujabb 
jeleképen az egybegyűlő zsinat elé terjesztik. A cikkek 
zsinat elé nem kerültek, mert a zsinat nem tartathatott 
meg : de egyik legfontosabb és legértékesebb részévé lettek 
a lutheránus egyház hitvallási iratainak. 

A »Schmalkaldi Cikkek* első felét a Luther hit-
vallása, másikát a Melanchton értekezése alkotja. Egyik 
a Luther, másik a Melanchton egyéniségét tükrözi vissza, 
minden tulajdonságaival . Luther munká ja csupa hiterő, 
emésztő láng és szenvedély. A tiszta evangéliumi igaz-
ságot kereken, szépítgetés nélkül, merészen vágja az ellen-
ség szeme közé. Nem az egyesítő pontokat keresi, hanem 
az elvi eltéréseket emeli ki mindenütt . Felsorolja az evan-
géliumi hit örök igazságait és elveti mindazokat a hit-
cikkeket, a melyek nem az evangéliumból származnak , 
így pl. a miséről és a papi hatalomról szóló tant; mert 
»ez az a sárkány fark, mely a bálványimádás rengeteg 
piszkát és szemetjét termeli*. — Melanchton müve viszont 
csupa okosság és tudás. Óvatosan, keztyűs kézzel dolgozik ; 
a békét keresi, de megdönthetetlen bibliai, történeti és 
logikai erősségekkel bizonyítja be, hogy a pápaság csak 
bitorolja az isteni jogot, csak emberi intézmény és történeti 
fejlemény minden izében ; azután kimutatja, hogy a pápa-
nak nincs joga az államok ügyébe bele ava tkozni ; végül 
bebizonyítja, hogy a pápának nem tartoznak engedelmes-
kedni, minthogy ő a hata lmával visszaélt. 

Kétségtelen, hogy úgy a Luther hi tval lásának, mint 
a Melanchton értekezésének jelentősége az egész anyagot 
á tható alapelvekben van. Luther cikkei az evangéliumi 
hit örök igazságainak klasszikus megnyilatkozása, mely 
elveiben halhatat lan alkotás és az evangéliumi hitnek 
bevehetetlen vára. Melanchton müve pedig a papaságnak , 
ennek az örök igazság köpenyegébe bújt történeti hazug-
ságnak leleplezése és elvi megsemmisítse. Ezen alapszik a 
»Schmalkaldi Cikkek* tartalmi köztekintélye, melyet a 
»Liber concordiae«-be való besorozás 1580-ban formailag 
és hivatalosan is megerősített. 

A Luther-féle Cikkeknek tulajdonképen három féle 
német szövege van, ú. m. Luther eredeti kéziratának 
szövege. Spalatin másolt-szövege és Luthernek 1538-ban 
nyomta tásban kiadott szövege. Dr. Masznyik fordításának 
alapjául azt a kritikailag megállapított szöveget vette, a 
melyet Zangemeister , Luther születésének négyszázados 
emlékünnepe alkalmából, a Luther-féle eredeti kézirat és 
a Luther-féle 1538-diki nyomatot t szövegek alapján kom-
binative megállapított. A Melanchton-féle értekezésnek 
pedig nem a Melanchton eredeti latin kéziratát használta, 
a mely elveszett, hanem annak a Dietrich-féle német 
fordítását , a mely különben a schmalkaldi gyűlésen is 
hivatalos szöveg gyanánt szerepelt. 

Maga a fordítás mind a Cikkeknél, mind az Erte-



kezésben az eredetinek megfelelőleg értelmes, erőteljes és 
magyaros. Masznyik szabatos, magyaros és erőteljes Írás-
módja érvényesül benne. Öröm olvasni, olyan szép. 

Nagyon helyes és nagyon szükséges volt, hogy az 
ág. hitv. ev. egyház e harmadik szimbolikus könyvét 
magyarul kiadta. Masznyik pedig nemcsak hézagpótló, 
hanem korszerű munkát is végzett a fordításával, mert 
ebben a hitvallási iratban kifejtett evangéliumi hitelvekkel 
hasznos is, szükséges is foglalkozni a mai nemzedéknek, a 
mely sokat elfelejtett és nem egyet meggyengített az ősök 
által szilárdul vallott eme hitcikkelyekből. 

Sz.—s. 

B E L F Ö L D . 

A protestantizmus és a magyarság 
veszteségei. 

Beksics Gusztáv, a kitűnő publicista, lapjának, 
a »Magyar Nemzet«-nek f. hó 5-ki, 6-ki és 12-ki számá-
ban három vezércikket írt a protestáns ügyekről. E cikkek 
nagyon megérdemlik, hogy velők foglalkozzunk. Meg-
érdemlik egyfelől azért, mert sok igazságot foglalnak 
magokban, a melyeket jó lesz megszívlelnünk; másfelől 
pedig sok tévedést, csak félig kimondott igazságot és 
inszinuációt, a melyeket meg szükséges helyreigazítanunk, 
— egészen kimondanunk és a leghatározat tabban vissza-
utasítanunk. 

Beksics Gusztáv a protestáns mozgolódásokról szólva, 
azok mögött politikai tendenciákat lát érvényesülni, s ezért 
a leghatározottabban elítéli őket. Szerinte »a protestáns 
agitáció azon politikai i rányának, a mely egyidőre fel-
színre került, nincs etikai alapja és létjogosultsága*, mert 
azok a bajok, a melyek bennünket sorvasztanak, sem 
nem a pápás lélekhalászatból, sem nem a kormány részre-
hajló eljárásából erednek, hanem a belső, felekezeti élet 
forrásaiból fakadnak. Legnagyobb baja a magyar protes-
tantizmusnak, különösen pedig a református egyháznak 
az, hogy nincs meg benne a természetes szaporodásnak 
kellő a ránya és ebből kifolyólag számban és erőben 
nagyon megfogyott. A magyar protestantizmusnak tehát 
ezt a legfőbb bajt kell megszüntetnie legelső sorban, ha 
élni akar. S ennek megszüntetését ne keresse politikai és 
külső hatalmi eszközökkel, mert a baj nem külső, hanem 
belső, mert az : »a felekezeti élet valamely etikai momen-
tumában* rejlik, s »kell valamely porszemnek léteznie a 
protestáns felekezet beléletében, mely útját állja azon 
rendes és normális terjeszkedésnek, a melyet az ugyan-
azon fajú és ugyanolyan természetes propagativ erővel 
biró katholikus felekezetnél tapasztalunk*. 

Beksics Gusztáv ez állításaiban van sok igazság; 
de van sok olyan is, a mi merőben alaptalan és a leg-
durvább sértés a magyar protestantizmussal és különösen 
a református egyházzal szemben. 

Tagadhatat lan igazság, hogy az a veszteség, a mely 
bennünket a vegyesházasságok révén ért és ér, elenyésző 
csekélység ahoz képest, a mit a természetes szaporodás 
hiánya okozott és okoz. Tagadhatat lan igazság az is, hogy 
a protestánsok, különösen pedig a dunántuli reformátusok 
nemhogy szaporodnának, hanem inkább fogynak, s míg 
a róm. katholikusok szaporodása 1"117, a gör. katho-
likusoké 1*014, addig a reformátusoké csak 0*94%. Tagad-
hatatlan, hogy nem szaporodunk az ország egyéb vallású 

lakói arányában ; mert míg pl. a róm. katholikusok szám-
arány százaléka 1869-től 1890-ig 45'77-ről 47 '93-ra 
emelkedett, addig az evangélikusoké 8'07-ről 7'78-ra, a 
reformátusoké 14'86-ról 14 59 szállott alá. A protestan-
tizmus dekadenciája tehát el tagadhatatlan igazság. 

Ebben Beksics Gusztávnak tehát feltétlen igaza van; 
és a mikor erre a szomorú tényre, — a mely egyjelentő-
ségü a magyarság pusztulásával — reámutat és annak 
sürgős megszüntetését k íván ja : publicisztikai kötelességét 
teljesítette csak. Magának a ténynek indokolása azonban 
már épen nem vall rá Beksics éles szemére; sem pedig az 
általa ajánlott orvosszer nem az igazi. Itt már Beksics 
Gusztáv letette liberális publiciszta szemüvegét és feltette a 
félhivatalos okulárét, a mely igen jó arra , hogy ne lásson 
meg az ember olyanokat, a miket nem akar meglátni, 
mert ha meglátná, szólani is kellene róluk. Pedig Beksics 
Gusztáv, mint liberális publiciszta eléggé látja a baj okát, 
mert a r ra több izben reá is mu ta t ; de mint félhivatalos 
publiciszta csak per tangentem szól róla, mert ha be-
vallaná a teljes igazságot, akkor annak konzenkvenciáit 
is le kellene vonnia: ezt pedig nem engedi meg a kormány-
politika és a nagyon hangoztatott felekezeti béke. 

Vegyük azért mi le a félhivatalos okulárét s lássuk 
meg és mondjuk ki a teljes igazságot és vonjuk le annak 
következményeit. 

Hogy a baj oka valamely »felekezeti etikai mo-
mentumban* rejlenék, — ezt az állítást legelső sorban is 
a leghatározottabban visszautasítjuk. A protestantizmus 
etikája a biblia etikája, s abban ugyan sem Beksics ur, 
sem senki más nem fog találni olyan tételt, a mely a 
természetes szaporodás gátjául szolgálna. Állítása tehát 
ebben a formában nemcsak alaptalan, hanem oly sértő 
és kompromittáló is, hogy arra csak a leghatározottabb 
visszautasítással felelhetünk. 

Disztingváljunk világosan, akkor majd megtaláljuk a 
baj valódi okait és az igazi orvosszereket is. Válaszszuk 
külön az »etikai« és a »felekezeti* momentumot, s te-
gyük hozzá még a Beksics által is hangoztatott > gazda-
sági konzervativizmust« és akkor majd igazabb színben 
fog a dolog feltűnni. Haladjunk csak nyomról-nyomra. 

A természetes szaporodás hiányában kétségtelenül 
van »etikai* momentum, mert hiszen csak a keresztyén 
erkölcsi fogalmak sajnálatos meglazulása mellett állhat 
fenn közöttünk és főként a Dunántúl az egy és két 
gyermek-rendszer; de ennek okát ne keresse se Beksics 
Gusztáv, se senki más az egyház et ikájában, mert abban 
ugyan meg nem találja és csak alaptalanul vádol és 
kompromittál. 

Ezt az etikai momentumot nem az egyházi etika 
teremtette meg, hanem az a »gazdasági konzervativizmus*, 
a melyre Beksics G. úr is rámutat , de a melynek szülő 
okát csak félig ismeri fel és félig vallja csak be. Ez 
etikai momentum valódi szülő okai egyfelől hazánk, kü-
lönösen pedig a Dunántúl szerencsétlen gazdasági tagolt-
sága, másfelől pedig az egyház szegénysége és ebhÖl folyó 
az a kényszerűsége, hogy tagjait igen súlyos, néhol épen 
— mint pl. épen Dunántúl — elviselhetetlen terhekkel 
kell sújtania. 

Beksics G. úr nagyon jól tudja, mert hiszen könyvet 
is írt róla, hogy a gazdasági viszonyok mily befolyással 
vannak a természetes szaporodásra; irja cikkében most 
is, hogy »ha ott, a hol a gazdasági válságok, rosz termés, 
munkátlanság, az élet fokozottan súlyos küzdelme stag-
nálást és visszaesést mutat , a népesedési arány stagnál, 
vagy visszaesik : ezen nincs mit csodálkozni. Ez szükség-
szerű következménye egy természetes oknak.* Tudja 
Beksics Gusztáv azt is, hogy sehol az egész országban 



nem érvényesülnek jobban a természetes szaporodást gátló 
emez okok, mint épen a protestánsok által sürün lakott 
Dunántúl . Tudja , hogy a Dunántúl kálvinista népét mily 
óriási gazdasági válság súj tot ta szőleinek elpusztulásá-
va l ; tudja azt is, hogy a vagyoni terjeszkedés, a termé-
szetes szaporodás ez egyik legfőbb alapja, mennyire lehe-
tetlen épen Dunántúl , a hol a jogi személyek bi r tokában 
levő kötött vagyon oly roppant számú és a rányú , mint 
sehol máshol az egész országban. Tudja , hogy a Duna 
jobb par t ján 797 kötött birtok van, összesen 447,922 kat. 
hold t e r j ede lemben; hogy Baranyában van 150 kö-
tött birtok 46.432, Fejérben 66 kötött birtok 47.803, 
Somogyban 121 kötött birtok 69.888, Zalában 136 kötött 
birtok 90.342 kat . hold terjedelemben stb. Tudja, hogy a 
gazdaságok számából a Duna jobb par t ján a törpe bir-
tokokra 6 0 8 , a kisbirtokokra 39 '20, a középbirtokokra 
1 1 1 6 % esik csak, míg a nagy és kötött birtokokra 
43 '56°/ 0 , — s i m e m é g sem ezekben a szerencsétlen gaz-
dasági viszonyokban, a vagyoni terjeszkedésnek csaknem 
lehetetlenségében keresi és találja a protestánsok szapo-
rodásának természetes és szükségszerű okát, hanem vala-
mely »felekezeti etikai momentum* után kutat . Hol itt 
a publicisztikai éleslátás és következetesség?! 

De ezek a gazdasági válságok s a vagyoni terjesz-
kedésnek csaknem lehetetlensége még maga nem magya-
ráz meg mindent világosan. Beksics szerint »kell vala-
mely porszemnek léteznie a protestáns felekezet beléleté-
ben«, a mely út já t állja a természetes szaporodásnak. Ez 
a porszem valóban ott is v a n ; de nem úgy, a hogy 
Beksics úr gondolja. Ő e porszemet megint valamely 
»felekezeti etikai momentummal* szeretné viszonylatba 
hozni, pedig az egyál ta lában nem erkölcsi, hanem pusz-
tán anyagi természetű porszem, s annak az egyházi és 
a családi beléletbe bevitele semmi egyéb által nem tör-
tént, mint a protestáns s közelebbről református egyház-
nak ismeretes szegénysége által. 

Ez a végzetes porszem nem más, mint az egyház-
tagoknak, egyházi és iskolai célokra való túlságos meg-
adóztatásaÍ, s e megadóztatás rendszertelensége, főként 
pedig a Dunántúl. 

Beksics Gusztáv igen jól tudja , hogy a protestáns 
egyházaknak sem kiterjedt főpapi, egyházi és iskolai bir-
tokai, sem városi és földbirtokos patrónusai nincsenek, 
hanem fentartások tekintetében pusztán önmagukra, híveikre 
vannak utalva. S hogy ez mily óriási terheket ró egyes 
vidékenként, főként pedig a leginkább pusztuló Dunántúl 
a protestánsokra, annek il lusztrálására felsorolunk néhány 
adatot a felső-baranyai ref. egyházmegyéből. Ez egyház-
megye reformátusainak összes létszáma 29,128, a kik 
közül egyházi adót fizető 22,364. Ez a 29 ezer lélek fen-
tart 76 templomot, egy imaházat , 66 lelkészi és 64 rendes 
tanítói állást. E 23 ezer adófizető egyháztag évenként 
fizet egyházi és iskolai célokra 102,595 frtot, míg állami 
egyenes adója 130,314 frt. Egyházi és iskolai adójának 
az állami egyenes adóhoz viszonyított középszázaléka 
tehát 66 5 % . De ez csak az átlag százalék, mert vannak 
itt horribilis százalékok is. így pl. Csepelen 483 '75, Tót-
Keresztúron 381, Harkányban 357, Bissén 1 8 3 % stb. 
Már most, ha ehhez hozzáveszszük, hogy pl. Ba ranyában 
minden konfirmált 12 éves gyermek fél egyházi adófizető 
s ennek következtében minden tizenkét évet meghaladott 
két gyermek kétszeresére, minden négy gyermek három-
szorosára emeli a szülök egyházi adó já t : megtalálhatjuk 
azt a 'b izonyos porszemet*. 

Igen, itt az a »bizouvos porszem«, a mely az egy-
házi életben magában rejlik, a mit ha összevetünk a 
szerencsétlen gazdasagi viszonyokkal, megérthet jük, hogy 

mi hozza létre a gazdasági konzervativizmust s azt az 
etikai momentumot , mely miatt nem szaporodik a dunán-
túli kálvinista nép. 

Porszem ez és pedig igen hatalmas porszem; de ne 
fogja reá se Beksics G., se más, hogy az »felekezeti 
etikai momentum*. Igyekeznünk is kell azt kitakarítanunk 
az egyházi élet gépezetéből minél előbb ; de ehhez nem 
elég csak a saját erőnk. Ehhez külső segítségre is van 
szükségünk, s ebez elvárjuk Beksics Gusztáv felajánlott 
segítségét is, annyival is inkább, mert mint mondja s 
mint igaz is : >A protestant izmusbaan rejlő nagy kultu-
rális és etikai erő oly becses eleme a magyar nemzeti 
ál lamnak, hogy annak bármely hát rányát vagy veszedel-
mét a magyarságéval azonosítjuk*. 

Beksics maga is keresi az orvosszert, s reá is mutat 
egyre : az alföldi és dunántúli kötött-birtokok apasztására , 
a vagyont szerető és ahhoz még a saját faja pusztítása 
á rán is görcsösen ragaszkodó magyar kálvinista nép 
vagyoni terjeszkedésének lehetővé tételére; de fél, hogy 
ez az orvosszer is csak bizonyos mértékig segit, s a protes-
tant izmus fejlődése a kedvező viszonyok között is bizo-
nyos elmaradást fog feltüntetni. Igen, valóban így lesz, 
mert e mellett az a »bizonyos porszem*, a mely az 
egyházi és iskolai túlterhelésben áll, még mindig megma-
rad. Ezt az orvosszert tehát ki kell egészíteni még egy 
másikkal, a mit Beksics G. úr már nem mer ajánlani , 
mert az már talán veszélyeztetné a felekezeti békét. 

Ez az ovvosszer nem más, mint az egyházi terhek 
leszállítása és arányosabbá tétele, a mi pedig másként, 
mint állami segítséggel, lehetetlen. 

Az egyházi teherviselés könnyítését mi már a 
lelkészi-kongrua megteremtése előtt hangoztat tuk. Rámu-
ta t tunk arra . hogy nem elég csupán a lelkészeken segíteni 
a kiegészítéssel, hanem e segítésnek a terhek leszállításá-
val kapcsolatban kellett volna megtörténnie. A segítés, 
úgy a mint van, igazában semmi segítése sem magának 
az egyháznak. Ez csak a lelkészeken segít némileg, de 
az elviselhetetlen terheket továbbra is meghagyja a hivek 
vállain. Igazi segítés csak akkor történt volna, ha a ter-
hek leszállítása, arányosí tása és a lelkészi jövedelmeknek 
ezek után megállapítása mellett történt volna a kiegé-
szítés. 

Egyetemes konventünk munkába vette ugyan a teher-
viselés a rányos í tásá t ; de ezt a magunk erején keresztül-
vinni valósággal képtelenség. 

Hogy lehet tehát a kérdést megoldani ? Az egyházak 
vagyoni erejének állami kiegyenlítésével, a protestáns 
egyházaknak, számarányuk és nemzeti és kulturális jelen-
tőségének megfelelő állami dotálásával. E tekintetben tel-
jesen aláírjuk, a mit az >Egyetértés« mond f. hó 15-ki 
számában : »A magyar államnak a magyar fajt kellene 
valláskülönbség nélkül erősíteni. S a magyar állam, mig 
egy részről irtózatos nagy javadalmakban részesíti a fele-
részben nem magyar katholikust s az egészében nem 
magyar erdélyi szászt s szerbet és o láhot : addig egy-
általán semmi javadalomban sem részesíti az egészéhen 
magyar protestánst. Míg a német, szerb, oláh, szász telkes 
gazda egyházi és közmívelődési szükségleteihez alig ad 
tíz forintot, kilencven forintot pedig az állam vagy közvet-
lenül vagy ősi adománya utján ad : addig a magyar protes-
táns telkes gazdától behaj t ja e célra az egész száz forintot 
s nem ad hozzá semmit. De legyünk tisztában a kérdés 
egészével. Az orvoslás nem abban áll ám. hogy a katho-
likus egyházi vagyont feszegessük vagy fenyegetni megen-
gedjük. Az a vagyon a maga igaz céljaira nem fölösleges: 
csakhogy valósággal igaz céljaira fordíttassék. Annak a 
vagyonnak szilárdul kell állani, hogy általa a méltányos-



ság és jogtisztelet is erősséget nyerjen. Hanem abban áll 
az orvoslás, hogy az erők arányai az államerő hozzájá-
rulásával kiegyenlittessenek. Tisztelni és óvni az egyhá-
zak vagyonát; de a létért, magyarságért és hazafiságért 
folyó küzdelemben el nem hagyni bukni a protestánst, 
de a zsidót se, hanem egyenlő erővel felruházni ezeket is.« 

Igen, ez a valódi orvosszer. Lássa meg Beksics G. 
úr ezt is, s irjon vezércikkeket erről is. Ha mi protes-
tánsok megnyerjük az erők kiegyenlítését, higyje el, hogy 
ki fogjuk tudni küszöbölni egyházi életünkből a szaporo-
dás hiányának »eiikai momentumát* s azt a bizonyos 
»porszemet«. Akkor majd nem fogunk panaszkodni, sem 
az ultramontán lélekhalászás, sem az állami részrehajlás 
miatt, hanem megélünk és felvirágzunk önmagunkban is. 

Most összeülő egyetemes konventünk pedig vegye 
tárgyalás alá ezt az ügyet és törvénybiztosította jogainál 
fogva követelje az erők halaszthatatlan arányosítását! 

Hamar István. 

Néhány szó a káplán- és papszükséghez. 
Egy rövidke kis közlemény jelent meg e lap f. évi 

6-ik számában, mely regisztrálja a pap- és káplánszükség 
nem épen szerencsés körülményeit az erdélyi ref. egyház-
kerületben. 

Elkövetkezett tehát az az idő, melynek méhéből 
előtör a visszahatás szelleme jelen zsinati törvényeink-
nek a káplán embereket érintő, sok tekintetben mostoha 
intézkedései ellen! Nem a törvény igája alatt nvögők 
serege felől hallatszik a jajkiáltás, hanem egy egész egyház-
kerület kénytelen megmozdulni, s kénytelen a szükség 
által kényszerítve, tágítani a szorító korlátokon, melyek 
magát a ref. egyház testét szorongatják immár. 

De ennek a törvénytrontó szükségnek be is kellett 
következnie. Mert igaz ugyan, hogy theologiai akadémiáink 
az ú jabb időben olyan segélyeket vagy ellátást biztosíta-
nak növendékeiknek, a mely vonzó lehet az érettségi 
vizsgálatot letett szegénysorsú fiatal emberekre, s hogy 
vonzó is, bizonysága neki az a tény, hogy az utóbbi 
években a papnevelő intézetek eléggé megnépesedtek, — 
s íme, mégis megvan a káplánszükség, sőt nagyobbodik 
évről évre. Igen, mert a tehetségesebb növendékek a tan-
folyam elvégzése után nem lépnek tényleg a gyülekezetek 
szolgálatába, hanem átmennek a tanári pályára, a mely 
időre hamarabb s anyagilag megfelelőbb megélhetést biz-
tosít, mint a papi pálya, főként pedig a káplánság a maga 
mai rendszerében. 

Bizony a káplánság mai helyzete és a minősítési 
törvény, még jelen megkorrigált formájában is egyáltalán 
nem vonzó. Kinek van kedve ahhoz, hogy 16 évi tanulás 
után, s a legtöbbször előforduló eseteket véve : elégsé-
ges, — tehát teljesen megfelelő eredményű minősítést 
nyervén, még 3 évig káplánkodjék; nem azért, hogy 
azonnal pappá legyen, hanem csak, hogy jogot nyerjen 
a pályázhatásra egy 1200koronás á l lásér t? Holott ebből 
a 3 évből is egy gyakorlati év címen szerepel, tehát 
mint ilyen, képesítő jelentőséggel kellene hogy birjon a 
második vizsgálat kiállása után. Eképen, dacára annak, 
hogy letévén a vizsgálatokat, oklevele szerint a lelkészi 
hivatalra minősített : a külön minősítési törvény szerint 
még sem az, hanem majd csak egy, illetve két év múlva 
lesz tényleg azzá, s a két vizsgálat közti gyakorlati év, 
a mely pedig a legtöbb küzdelemre várja úgy szellemi, 
mint anyagi téren az ifjú ember t : ki töröltetik az éle-
téből. 

Ez teljesen mél tányta lan; mert hiszen joggal állít-
ható, hogy egy, sok igényekkel fellépő helyen töltött 
gyakorlati esztendő sokkal több ismerethez ju t ta t ja a 
gyakorlót, semmint a legnagyobb fájdalommal ne tekin-
tené annak semmibe nem vételét! 

De nézzük tovább a minősítési törvényt. Nem tapasz-
taljuk-e nagyon sok példában azt, hogy az élet nagy te re 
mint húzza keresztül az iskola s a vizsgáló bizottságok 
klasszifikációját? Nem kell-e sokszor a jeles s küllőidet, 
megjárt kollegáknak azt tapasztalni, hogy a nagy iskola 
nem méltányolja az iskolai klasszifikációt, s vissza kell 
húzódni ismét a boldogításérí az alma mater kebelére, 
vagy idegen földrészekre vi torlázni?! S nem kell-e hasonló 
sok esetekben tapasztalnunk, hogy az élet tüzpróbája 
kiforrasztja, s fölemeli az eddig nem ismerteket ? De hiába 
forrasztja ki, nem engedi a törvény betűje, hogy értéke-
sítse önmagát ott, a hová a nagy elet képesítette. 

Mire jó hát fennálló alakjában az egész minősítési 
törvény ? Arra, hogy oly sokszor szuronyok jelenjenek 
meg annak segedelmére, kit az iskola klasszifikált, de az 
élet nem ? 

Arra, hogy tökéletesen felzavartassék a miatt oly 
sokszor a legszebben virágzó gyülekezet ? Vájjon az-e a 
derekabb katona, a kii a katonai iskola, vagy az, a kit 
a harcoknak tere minősít jóvá? 

Általában, vájjon melyik pálya az, a ref. papi 
pályán kívül, a melyen az iskola s az iskolai klasszi-
fikáció oly erősen belemarkol a pályát végzett előhala-
dásába az egész életen át, s okoz vele annyi szerencsétlen 
eredményt ? 

Természetes, hogy nagyon szép a törvény előrelátó 
gondoskodása, s nemcsak szép, hanem serkentő is rész-
ben ; de hogy a gyakorlat nagyon kevés esetben szente-
síti s nagyon sok esetben tüntet föl következményeképen 
szerencsétlen eredményeket, azt számtalan eset bizonyí-
totta a múltban s bizonyítja a jelenben. 

A gyakorlati felfogás szerint csak két lehetőség van : 
vagy képesített valaki valamire, vagy nem ! Ha nem felel 
meg a képesítés feltételeinek, ne adjanak kezébe képesítő 
diplomát; de hogy diplomás, így tehát ál lásra jogosított 
egyén legyen valaki, és mégsem legyen sem képesített, 
sem jogosított: az olyan ellenmondás, a mely csak a 
káplánminősítő törvényben állhat meg egymás mellett! 

Annak, a ki e dolgokat jól ismeri és ezek eredmé-
nyeit a gyakorlatban szemléli — nem sokat kell gondol-
koznia, hogy felismerje bennök a pap- és káplánhiány 
szerencsétlen körülményeinek egyik legfőbb forrását. 

Ez az a seb, a melynek égető sajgását némán vi-
selte a káplánok seregének nagy része, mert tudta, hogy 
pusztában elhangzó szó lenne csupán a fájdalma kifeje-
zése. De a másik rész elunta a néma szenvedést, s el-
hagyva az egyház közvetlen szolgálatát, a tanári pályán 
keresett és talált boldogulást. S a helyzet ma az, hogy 
vannak theológusok, de nincsenek káplánok, s még a 
fényes, ha ta lmas eklézsiáknak is IV. sőt l l l -ad éves theo-
logus ifjakkal kell betölteniük káplániáikat, mert a kiket 
az érettségi vizsgálat után az idealizmus vagy a könnyű 
kitanulhatás lehetősége a theologiákra vonzott is, azokat 
is elhajtja más pályára, leginkább a tanár i ra a felismert 
helyzet ridegsége. 

Csak egy lépés már a konvent ; jó volna tehát, 
ha egyéb dolgai között észre venné a mind nagyobb 
arányokban fellépő káplánhiányt, s felismerve annak okait, 
egyengetné útját egy üdvö^ebb törvény meghozata-
lának. 



A legkevesebb pedig, a mit elvárhatna a káplán-
ság az, hogy a kápláni évek tényleg a kápláni vizsgatói 
számít tassanak. 

Videant consules!* 
Eyy i f j ú pap. 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

A protestáns misszió ügye Natálban. 
Most, hogy az angol-húr háborúnak első, s végered-

ményében megrázó hatású felvonása lejátszódott : figyel-
münket még inkább lekötik a dél-afrikai események, s 
ezeknek színtere még jobban megragadja érdeklődésünket. 
Nem lesz érdektelen, ha a politika ügyes-bajos dolgairól 
levéve tekintetüket, egy-két pillanatra sokkal békésebb 
viszonyokat veszünk szemügyre ; egészen csöndes, zajtalan 
munkálkodást , mely kiáltó ellentétben van a natáli harc-
téren működött ágyúk dörgéseivel. 

A »The Illustrated Missionary News* c. elterjedt 
londoni egyházi folyóirat, egyik nemrégi számában figye-
lemreméltó közleményt hoz a délafrikai prot. misszió 
ügyeiről, s ennek följegyzései nyomán kívánom megis-
mertetni a délafrikai protestantizmus viszonyaival e lap 
olvasóit. 

Kilencszáz mértföldnyire Fokvárostól és egy napi 
járóföldre Pietermaritzburgtól van Natálban a TubJe-
Mountain nevezetű hegy, a melynek környéke, széles 
kiterjedésben zulukafferekkel van benépesítve, kik égető 
szükségét érzik a sátán rabszolgasága alól való felszaba-
dulásnak és szomjúhozzák az Isten igéjét. Rev. G. John 
Pugh misszionárius és neje, — kiknek az arcképét is 
közli a nevezett folyóirat, — 1896. márciusában teleped-
tek le e nép között és jó eredménynyel kezdették meg 
missziói működésüket. Már nyilvánvaló a s iker ; de még 
ezután kell bekövetkeznie a nagy aratásnak, az Isten 
dicsőségére. Ujabban Scott Searle, Walter Searle, volt 
birminghami lelkész fia és Miss Whitby, a ki már Angliá-
ban is sokat tett a misszió érdekében, — csatlakoztak 
az első misszionáriusokhoz. E négy misszionárius lanka-
datlan munkálkodása következtében remélhető, hogy ezek 
az istenadta benszülöttek, kik most sötétségben tévelyeg-
nek, rövid időn megismerik az evangélium világosságát. 

A missziót a natáli és délkelet-afrikai Congregatio-
nal Union részesíti támogatásban ; de az időnként fel-
merülő szükségleteket főként az ily magasztos célok iránt 
lelkesedők áldozatkészsége szokta fedezni. 

A missziói állomás ez idő szerint egy, fából és vas-
ból összeállított s időszakonként templomi szolgálatra is 
alkalmazott iskolahelyiségből és egy kis lakóházból áll. 

* Közöltük e cikket; nem azért, mert Írójával mindenben 
egyetértünk, hanem azért, hogy a káplán- és papszükségre mi is 
felhívjuk egyetemes konventünk figyelmét. A káplánszükség tény-
leg imminens; theologusokkal kénytelenek a kerületek segíteni 
magokon ; — de hogy ennek a rendszernek mily szomorú követ-
kezményei vannak magokra az ifjakra és a theologiai képzésre 
nézve, azt máris kénytelenek vagyunk tapasztalni. A hajon tehát 
valóban segíteni kell minél előhb. Szerk. 

Különösen nagy szükség volna itt egy templomra, misz-
szionárius házra s egyéb felszerelésekre, nemkülönben 
benszülött evangélistákra. 

A mennyire az alkalom és a rendelkezésre álló esz-
közök engedik: vándor istentiszteletek tartása is tervbe 
van véve más főnökségek területein. Ennélfogva remel-
hető, hogy a kis misszionárius-telep erőteljes gyarapodás-
nak és fejlődésnek fog indulni, s más állomások is alapít-
hatók lesznek. A legsürgősebb dolog és főcél azonban 
természetesen a fennálló központnak minél erősebb ala-
pokra való fektetése. 

John Pugh misszionáris egyik levelében többek közt 
a következőket í r ja : >Minden időnket lefoglalják a hit 
üdvözítő erejét áhítozók, mivel minden szombat új meg 
új egyéneket hoz hozzánk, kik az Isten országát keresik. 
Néhány héttel ezelőtt az Umgeni folyónál tett látogatá-
sunkat az Isten áldasa kisérte és — végső eredmény-
képen — kilenc egyén jött hozzánk, keresve az üdvözítő 
utat. Közülök öt még gyermek volt, s mindannyioknak 
vallásos komolysága szinte meglepő. Valóban, egész 
gondolkodóba ejt, hogy ugyan a mi vasárnapi-iskolába járó 
gyermekeink és ifjaink közül hány szánná i á magát egy-egy 
öt vagy még több mértföldnyi utazásra ezen a vidéken 
azért, hogy megtalálja a Krisztust ? . . . Három nappal 
ezelőtt egy pogány asszony jött a missziói házba. Mikor 
megkérdeztük tőle, hogy mi a k í v á n s á g a ? — így felelt: 
»Vájjon nem azt montad-e a vasárnapi összejövetel 
alkalmával, hogy ha valaki meg óhajt ja találni az Úrnak 
útját, csak jöjjön, s majd te meg fogod neki mutatni az 
ú t a t ? Nos, hát eljöttem!* — Ez volt az egyedüli eset, 
mely azt az érzést ébresztette bennem, hogy senkinek az 
életét nem lehet irigyelni jobban, mint egy misszionáriusét. 
Hat év óta égett már a vágytól, hogy megtalálja az 
Istent. Órák hosszáig imádkozott egyhuzamban, felkelvén 
éjfélkor; imádkozott egyedül, hogy üdvösséget nyerhessen, 
s már csaknem arra a következtetésre jutott, hogy Isten 
nem akar ja őt üdvözíteni. A reményvesztés legszánalomra-
méltóbb helyzetében volt; de ' így szólt mosolyogva: 
»Mindenfelé jártam-keltem imádkozva és számat nyitva 
tartva, abban a gondolatban, hogy az Isten lelke azon 
az úton fog betérni az én szivembe* . Szükségtelen ecsetel-
nem azt az örömet, melyet az adott nekem, hogy őt a 
világosságra vezéreltem; mert úgy tért haza e nő, mint 
a ki feltalálta az Üdvözítőt. 

Különösen nagy az örömünk egy fiatal ember fölött, 
a ki néhány hónappal ezelőtt jött a Krisztushoz. Még 
pogány volt, mikor ide jöttem ; itt messze földön egyike 
volt a legnagyobb sörivóknak; azonfelül, — a mint 
azóta értésemre adta, — vétkes néhány oly rettenetes 
bűnben, a mely ez emberek közt egészen szokássá fajult 
már. Megtérése hathatós bátorítás részemre; megmutatva 
azt, mire képes az Úrnak lelke. A múltjára való emlé-
kezés megalázta őt, s most épolv komolyan szolgálja az 
Istent, mint a mily tevékeny volt annakelőtte az ördög 
szolgalataban. Nemrégiben a saját j ó s z á n t á b ó l elkezdte 
az Isten igéjét hirdetni, — a hét folyamán lehetőleg vasár-
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nap — a hegy körül levő legnyomorüságosabb telepek 
egyikén. Végre eljött hozzám, s így szólt : >Umfundisi, 
a r ra kérlek, igérd meg nekem, hogy egy vasárnap átmégy a 
Table Mountain másik oldalára i s ; mert úgy látom, hogy 
a nép a legnagyobb mértékben óhajt ja hallgatni az evan-
géliumot!* Megígértem neki, hogy elmegyek, — s Isten 
megmutat ta az utat ama legmerészebb vállalatok egyiké-
hez, a melyeken valaha keresztülestem, s íme, kit láttam 
magam előtt ? — nem mást, mint a mi ifjú prédikátorun-
kat, javában buzgólkodva az ő most feltalált Urának dol-
gaiban. Erre aztán az öreg főnöknek egy fia, Unomsi-
mekwane és a fiatal főnöknek egy fia, Ungangazwe, 
önként szolgálatába szegődtek az Úrnak, s most csatla-
koztak a mi emberünkhöz az ő prédikáló körút ja iban. 
Remélem, nemsokára megkeresztelhetem ezt a három 
embert, s tagjainkká fogadhatom őket, — első kévéit 
itteni a ra tásomnak! Örömem még magasabb fokra emel-
kedett másnap, midőn József, — mert ez az ő ú jonnan 
választott neve, — hozzám jött, nagy gondosan kérdez-
getve, hogy miképen vehetné ő a Szentlelket ? Valami 
sajátszerű élvezet volt őt vezetni és irányítani, s két hét 
múlva felavattam őt az »Atya ígéretének* megszabott 
befogadására. Tegnap útnak indult, hogy prédikáljon 
néhány rokonának, busz mérföldnyire innen.* 

Ime, mily áldásthozó gyümölcsöket teremhet ezek-
nek az önfeláldozó misszionáriusoknak a f á radozása ! 
Azonban oly téren munkálkodnak ők, a mely, — mint 
John Pugh neje egy későbbi levelében említi, — a rózsá-
nál sokkal több tövist rejt magában számukra, s a melyen 
e vad nép között temérdek szenvedésen és megpróbál ta-
táson kell keresztülmenniök. Annál nagyobb elismerést 
érdemelnek részünkről a protestant izmusnak ezek a modern 
apostolai ott künn, a messze idegenben. 

A délafrikai misszió tehát megtermi a maga gyü-
mölcseit. S mialatt a civilizáció magas fokán álló fehé-
rek egymás élete ellen törnek, azalatt a natáli benszü-
iöttek, a harcra született, vad természetű zulukafferek 
között csendesen, békésen hódít az Istennek országa ! 

i f j . Zsoldos Benő. 

K Ü L F Ö L D . 

Evangéliumi mozgalmak Franciaországban. 
Guyot-nak, az egykori közmunkaügyi miniszternek 

a »Siécle« egyik tavalyi számában megjelent nyilatkozatát, 
hogy : * Franciaország mindent elveszíthet, ha pápista 
marad és mindent megnyerhet, ha protestánssá leend« 
a napokban sűrűn emlegették lapjaink. Hogy maguk a 
franciák is érzik ennek igazságát s ugyancsak igyekeznek 
az evangéliumi hit terjesztésén, erre nézve igen érdekes 
adatokat tar talmaz Bevilland-nak, az egykori r. katho-
likusnak egy kis füzete, melyben a franciaországi u jabb 
evangéliumi mozgalmakról, s a protestantizmusnak a 
romanizmuson nyert diadalairól emlékezik meg. A rend-
kívül érdekes füzetke nyomán közöljük az alabbiakat. 

Igazán meglepetéssel olvassa az ember, hogy a 
francia protestantizmus e század folyamán, de különösen 
az utolsó két évtized kitartó, lelkes, istenáldott munkájával 
visszanyerte azt a terjedelmét, melynek a XVII. és XVIII . 
század rettenetes üldözései előtt örvendett. 1628-ban a 
franciaországi református egyházak száma 753 volt, s ez 
volt a legnagyobb szám, mit valaha elértek. Ma a gyüle-
kezetek és lelkészek száma több, mint ezer, s jóllehet 
talán az egyes gyülekezetek lélekszáma nincs akkora, 
mint hajdan, mégis nyilvánvaló a számbeli örvendetes 
és biztos haladás. 

Par isban e század elején csak három református 
templom volt, talán négy, vagy öt lelkipásztorral. Ma a 
reformátusoknak husz, istentiszteleti célokra szolgáló he-
lyiségük van. A lelkipásztorok és segédlelkészek száma 
pedig fölözi a harmincat. Az ágostai hitvallású evangé-
likusoknak pedig, t izenhárom lelkészi kerületben tizenhét 
lelkészük működik. A szabad egyháznak négy gyüleke-
zete van; sőt ha ehhez hozzá veszszük Grenelle-ben, a 
Mac-All misszióval kapcsolatban épített kápolnát, melynek 
lelkésze Tricot, egy csodálatos módon megtért anarkista, 
ezzel együtt öt. A methodistáknak öt; a baptistáknak hat 
gyülekezeti helyük van. A Mac-All-féle missziónak tizenkét 
nagy terme, melyek közül több minden este nyitva áll 
a hivek lelki épülésére. Az üdv hadseregének is van két 
őrsége, több tiszttel. Az evangéliumi ifj. egylet szép palo-
táját is a protestantizmus tűzhelyéül számíthatjuk bátran. 
Ime csak egy helyen mennyi haladás. 

Páris környékén nem kevésbé örvendetes a haladás. 
A versailles-i egyházmegye területén az utolsó öt év alatt 
hat evangéliumi templom épült. Maga az egyházmegye 
is csak tiz éve alakult meg. Még ezeken kivül tizennyolc 
református templom áll, messzire világító toronyként, a 
pápistaság sötétségében Páris környékén, melyeknek meg-
építését semmiféle jezsuita furfangnak és baráterőszakos-
ságnak sem sikerült megakadályozni; sem azoknak vilá-
gát elfogni nem sikerülend. 

Az ország északi részében a »Société Chrétienne 
du Nord« gondoskodik arról, hogy az elszórtan élő hívek 
lelki gondozásban részesüljenek. Nem kevesebb, mint 
huszonkét olyan helyen emelkedett itt az utolsó negyven 
év alatt kápolna vagy templom a megfeszített és feltá-
madott Krisztus szolgálatára, a hol ezelőtt nem volt. 

Délen épen úgy, mint Közép-Franciaországban, minde-
nütt ugyanazok az örvendetes jelenségek. Itt egy obsitos 
katona hoz haza egy bibliát. Elkezdik olvasni; tudakozód-
nak : hol lehetne ilyet kapn i? Utánna járnak, s megala-
kul egy gyülekezet. Másutt a papjuk által elhanyagolt 
hívek protestáns polgártársuk temetésén hallják az ige 
hirdetését. Többször óhaj t ják hallani; jobban szeretnék 
megérteni. A vége az, hogy áttér az egész falu. Egyik 
falutól a másik kívánja meg. Egy-egy templomocska és 
prédikátor körül egész serege támad a kicsike filiáknak. 
Maguk a nem protestáns polgárok sietnek legjobban az 
evangéliumi vallásos összejövetelekre, a melyeken lelkes 
apostolok hirdetik a tiszta evangéliumot. 



Az érdeklődés azonban nem csak a nép körében 
élénk. Mutatkozik az bőven a papizmus bálványaitól, 
babonái tól megundorodot t , a rac ionál izmusba belefáradt 
felsőbb osztályok körében is. Például Casimir-PerierneJc, 
a volt elnöknek testvére, végrendeletében szépen emlé-
kezett meg a protestánsokról , s meghagyta , hogy refor-
mátus lelkész temesse. A képviselők közül többen család-
ja ikkal együtt át tértek az evangéliumi egyház kebelébe. 
Taine a hires aesthetikus, a legvastagabb mater ia l izmus 
híve, élete vége felé beismeri nagy tévedését. Maga és gyer-
mekei s zámára az evangél iumi egyházban keres lelki 
hazá t . Gyermekeit egy evangéliumi lelkész nevelésére bizza; 
halálakor pedig az írásból merít vigasztalást , reményt . 
Renan leánya nevelését, — a hires Sarcey pedig fiai 
nevelését bizza egyházunk lelkészeinek gondjai ra . Mekkora 
hódolat van egy Renannek ilyen cselekedetében az evan-
gélium i r á n t ! 

Nem kicsinylendő jelenség a f ranciaországi evangé-
liumi mozga lmakban a római papság között megindult 
mozgolódás sem. A Taxii Leó-féle szenzációs leleplezések 
után, 1897-ben sok becsületes pap megundorodott ettől 
a rendszertől , a melynek legkegyeltebb eszközei a hiszé-
kenyek ámítása és a sötét babona . Phillipot-nak Gher-
bonnel-na.k, kik erélyesen keltek ki a papizmus sötétségei 
ellen, s hagyták oda az ebből engedni nem akaró Rómát , 
sok követője akadt . Biztos, pontos számát nem igen lehet 
megállapítani a kilépett papoknak ; de hogy érdekükben 
immár három lap jelenik meg, melyeknek szerkesztői 
volt római papok, s fentartói nagy részben ma is ezek : 
bizonyítja, hogy ez a mozgalom nem ért véget. Csak az 
egyik egyesület, mely a kilépettek gyámolüásá ra alakult, 
maga 1898-ban 27, 1899-ben pedig 20 kilépett papi 
egyént látott el segítséggel, hogy az evangélium szolgá-
latára képezhessék magokat . 

A franciaországi reformátusok buzgalmát, hitbeli 
erejét , áldozatkészségét muta t ja , hogy a 600 .000 lélekből 
álló egyház a mult évben külmisszióra egy millió f rankot 
adott és sok hittérítőt. Abban az egyházban , hol az Úr 
lelke így munkál , lehet reménység affelől, hogy sa já t 
testvéreiért tud és fog tenni, hogy azokat is kiszabadít-
hassa Róma igájából. A pusztai prédikátorok utódai, a 
hugenották fiai tudni fognak élni, s küzdeni azokért az 
igazságokért , a m e l y e k é r t atyáik megha l tak ; mert tudják, 
hogy Franciaországot egyedül az evangélium teheti élővé 
és ha ta lmassá . 

Gergely Antal. 

I R O D A L O M . 
** A S á r o s p a t a k i I r o d a l m i Kör f. hó 6 -án köz-

gyűlést tartott Makláry Pap Miklós elnöklete alatt . A gvülés 
legelső sorban a kör által hirdetett tankönyv-pályázatok 
eredményei t vette tudomásul és intézkedett némely tan-
könyvek ú j ra kiadása iránt. Legfontosabb volt a Sáros-
pataki Lapok ügyében felvetett az a kérdés, hogy a lap 
szabadabb mozoghatasa érdekében nem volna-e célszerű 

letenni a politikai lapok kauc ió já t? Hosszas vita után a kör 
abban állapodott meg, hogy miután a lap saj tóperében 
kelt kúriai döntvény által megszabott keretben a közlöny 
eddigi és ezentúli célja teljes mértékben elérhető: — ezúttal 
nem látja szükségesnek és helyénvalónak a kaució lete-
vését. Hogy azonban a másodelnök a lap ellen esetleg 
indítható sajtóperek zaklatásától megkíméltessék, kimon-
dotta a gyűlés, hogy a lapban megjelent közleményekért 
a szerkesztő felelős ; saj tóperben kirótt pénzbüntetés ese-
tén azonban, addig míg megbízatása tart, a szerkesztő 
az irodalmi kör fedezete alatt marad. — A kör mult évi 
bevétele 2693 frt 80 kr., — kiadása pedig 2054 forint 
35 kr. volt. 

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 nagy-tarnai (Tiszántúl) 
ref. egyház meghívás út ján Fekete Sándor karcagi segéd-
lelkészt, — a maltsai (Erdély) ref. egyház Sámuel Aladár 
selyei lelkészt, — az uzoni (Erdély) ref. egyház meghívás 
út ján Pünleösti Istvánt választotta meg lelkipásztorává. 

K o n g r u a u t a l v á n y o z á s . A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az összes, 1899-re já ró kongrua-kiegészítő 
összegeket uta lványozta az illetékes püspöki hivatalokhoz. 
Mihelyt a részletes kimutatások leérkeznek a minisztérium-
tól, az összegek azonnal meg fognak küldetni az egyes, 
illetékes lelkészi hivatalokhoz. — Örvendünk rajta, hogy az 
u ta lványozás megtörtént. Sok szegény és a segélyre régen 
váró hozzájut így végre az őtet megillető járulékhoz és 
a minisztérium sém lesz kénytelen a sűrűn — és vall-
juk m e g : jogosan — felhangzott panaszokat hallani. 

A p r o t e s t á n s t á b o r i l e l k é s z s é g ü g y é b e n a 
dunántuli ref. egyházkerület memorandumot terjeszt fel a 
konventhez, a melyben a jelenlegi 8 prot. tábori lelkész-
ség számának 18-ra emelését, a prot. tábori lelkészek-
nek a róm. kath . tábori lelkészekkel egy sorba helyezé 
sét, a róm. kath. tábori püspök alól kivétetését és egy 
prot. tábori esperes vagy helyettes püspök alá rendelését 
sürgeti. — Lapunk is többször szellőztette a prot. tábori 
lelkészségek körül fenforgó egyenlőtlenséget; épen azért 
melegen üdvözöljük a memorandumot és annak szerzőjét: 
Körmendy Sándort . Ezt a kérdést nem szabad elaludni 
hagynunk. A vallásegyenlőség törvénye megköveteli, hogy 
érvényesüljön az a katonaság körében is ; de megköveteli 
az ügy rendezését főként az, hogy a meglevő prot. tábori 
lelkészségek képtelenek a lelkigondozást úgy eszközölni, 
a mint az valóban szükséges volna. Konventünk [azért 
emelje fel szavát erélyesen ez anomália megszűntetése 
végett. 

L é l e k h a l á s z a t a p o l g á r i a n y a k ö n y v v e z e t é s 
m e l l e t t . A polgári házassági törvény egyik célja a fele-
kezetközi béke és a lélekhalászat megakadályozása lett 
volna. De hogy e mellett is folyhat a régi mesterkedés 
és pedig épen a polgári anyakönyvvezetők révén, azt már 
régóta sejtettük. A sejtelem valónak is bizonyult. A 
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»Magvar Szó« f. hó 14-iki száma, az illető felek által 
kiállított nyilatkozatokat tett közzé, a melyek azt mutatják, 
hogy a budapesti anyakönyvi kerületek némelyikében 
magok az anyakönyvi hivatalnokok fogdossák a lelkeket 
a róm. kath. egyház részére; készségesen útbaigazítván a 
feleket, ha a róm. kath. egyház javára kívánnak egyez-
kedni és szándékosan és céltudatosan vezetvén félre, ha 
az egyesség a prot. egyházak javára céloztatnék. E vissza-
élések miatt a budapesti ref. egyház panaszt tesz a bel-
ügyminisztériumnál ; de mi is a legsürgősebben követel-
jük azok megszüntetését. Egyetemes konventünk írja ezt 
az ügyet is tárgysorozatába és emelje fel tiltakozó és 
orvoslást követelő szavát. De terjeszsze ki figyelmét arra 
a körülményre is, a mi szintén igen nagy sérelem, hogy 
a polgári anyakönyvvezetők a házasuló felek vallását nem 
az L868. LIII. t.-c. értelmében állapítják meg, hanem azon 
az alapon, hogy milyen vallású lelkész keresztelte meg az 
illetőt. Több esetet tudunk már, hogy ily módon a szór-
ványokban, vagy vegyes vallású községekben, vegyes, 
sőt tiszta ref. házasságból született, de róm. kath. lelkész 
által keresztelt egyéneket a polgári anyakönyvvezetők 
római katholikusoknak minősítettek. Ezeket a sérelmeket 
sürgősen orvosolni kell. Felhívjuk azért reájok az illeté-
kes egyházi főhatóságok komoly figyelmét. 

E g y h á z m e g y e i g y ű l é s . A nagyhétolyi ref. egy-
házmegye május hó 2-án Nagykárolyban fogja közgyűlé-
sét megtartani. 

L e l k é s z b e i k t a t á s . Losonczy Endre kunágotai ref. 
lelkészt f hó 8-án iktatta be uj hitvallásba Szabó János 
esperes. 

E s p e r e s v á l a s z t á s A mezöföldi ref. egyházmegye 
szavazatbontó bizottsága f. hó 5-én bontotta fel a gyüle-
kezeteknek a megürült esperesi tisztségre beadott szava-
zatait. A beérkezett 37 szavázatból 29-cel id. Mcdgyaszay 
Vince balatonfő-kajári lelkész választatott meg az egy-
házmegye esperesévé. Az uj esperest szívesen üdvözöljük! 

A p r o t e s t á n s o k t ö m ö r ü l é s e cím alatt lapunk 
szerkesztője igen figyelemre méltó cikket irt a »Magyar 
Szó« f. hó 15-ki számába. Cikkében nagy igazán mutat 
reá, hogy hazánkban nincs a protestantizmusnak társadal-
milag szervezett egységes élete. Alig van benne számot-
tevőbb társadalmi tömörülés. Egyházi irodalom, sajtó, 
humanitár ius célok, egyesületi élet, belső missziói törek-
vések stb. stb. kerületenként és megyénként elszigetelve, 
a partikularizmus béklyóiban szorongva tengődnek. Ezért 
a magyar protestantizmusra néz ve életkérdés a társadalmi 
tömörülés: hogy nagyobb társadalmi jelentőségre emel-
kedjék, hogy a benne rejlő vallási és egyházi, etikai és 
kulturális, humanitárius és liberális erőket és eszméket 
sikeresebben kifejthesse. Társadalmi tömörülésre utalja a 
folyton növekvő külső nyomás és a belső egyházi erők-
nek, a hit energiának meggyengülése is. A tömörülésnek 
legelső sorban is a testvér prot. egyházak közös munkál-
kodásában s erejöknek az evangéliumi célokra való 
egyesítésében kellene megtörténnie. Azután tömörülnünk 
kellene az irodalmi téren, támogatva és felkarolva a Prot. 

írod. Társaságot, az egyházi és vallásos lapokat és cso-
portosulnunk egy oly napilap köré, a mely a protestáns 
ügyeknek mindenkor és készséggel tért nyit. Tömörülnünk 
kellene az egyesületi tevékenység fokozására is és minél 
nagyobb számban szerveznünk a ker. ifjúsági és a ker. 
ncegylefeket. — Vajha meghallanák a hívogató szózatot 
mindenfelé! (H.) 

A fehér komáromi evang. egyházmegye lelké-
szeinek, Baltik Frigyes püspök elnöklete alatt f. hó 4-én 
Székesfehérvárott tartott értekezletéről már megemlékez-
tünk röviden l apunkban ; de most, hogy a részletes érte-
sítés előttünk van, ú j ra visszatérünk reá, mert mind 
Baltik püspök úr beszéde, mind a tartott értekezések 
meg érdemlik, hogy bővebben szóljunk rólok. Tudósításun-
kat, az »Evang. Egyh. és Iskola« alapján a következők-
ben adjuk. Az értekezletet Baltik püspök úr nagyszabású 
beszéddel nyitotta meg, a melynek mindjárt a kezdetén 
kijelentette, hogy nem holt, mulandó örökség kiosztása 
jövetelének a célja, hanem hogy az igaz hit élő forrásai 
által új erőre s buzgóságra emelje a sziveket. (Mint az 
apostoli egyházban közös gyűléseket tartottak, hogy Isten 
országának terjesztésénél a szükséges dolgokról határoz-
z a n a k ; mint Luther egyházlátogatás cimén felkereste lel-
késztársait és segédkezet nyújtott nekik a lelkipásztorko-
dás t e r én : úgy kell egyesült erővel munkálnunk, mert 
az idők most is gonoszak. Hazánkban is, míg az üldö-
zések a pásztorokat el nem szakították a nyájtól, gya-
korlatban voltak a közös fraternitási értekezletek, hogy 
gondoskodjanak a hívek lelki tápláltatásáról. — Most is 
szükség van a hitélet fejlesztése felett tanácskozni, mert 
a hithűség és egyházszeretet meglazult s a reverzálisok 
révén évről-évre nagy a veszteség. A baj ellen külső és 
belső védekezést kell megállapítani. A külső védekezés 
abban álljon, hogy minden egyháztag tudatában legyen 
evangélikus voltának ; a belsőre nézve pedig a baj okát 
nem az ellenfél el járásában, de a mi hitfeleink vallásos 
közönyében kell keresnünk. Ez ellen pedig más óvszer 
nincs, csakis Urunk evangeliuma, a mely isteni erő min-
den hívőnek üdvösségére. A hitélet fejlesztése drága kincs; 
ez az alapja a családok és társadalom békéjének, a haza 
üdvének és az egyház felvirágzásának. — A püspöki meg-
nyitó beszéd után Jánosy Lajos komáromi lelkész tartott 
felolvasást az egyházpolitikai törvényekről, a melyekben 
az evangéliumi szellem diadalát látja. A polgári házasság 
igazságos, mert az egységes nemzeti házasságjogot alkotta 
meg. a mely egyenlő mértékkel mér minden honpolgár-
nak. Egyedül a gyermekek vallásáról szóló törvény nem 
volt tekintettel a gyakorlati életre, s nem számolt a tény-
leges viszonyokkal. A néppárt által hirdetett és követelt 
revizió ellen küzdeni kell a prot. egyházaknak, és sürgetni 
kell az 1848. XXII. t.-c. szellemének megvalósítását. — 
Az értekezést bírálatra Horváth Sándornak adták ki. — 
Hering Lajos esperes bemutatta ezután a bel misszió tár-
gyában kidolgozott szabályrendeletet, a melynek részletes 
megvitatására bizottságot küldött ki az értekezlet. — A 
következő tárgy Holkó Mihály ondódi lelkész értekezése 



volt a szórványok gondozásáról ; utána pedig Gáncs Jenő 
fehérvári leikész a konfirmációi tanításról értekezett, annak 
idejéül három hónapot jelölvén meg és feltüntetvén a 
részletes tanmenetet . — Az utolsó felolvasó Horváth 
Sándor velegi lelkész volt, azon tételről értekezvén, hogy 
az erők egyesítése végett legyenek állandó lelkészi érte-
kezletek és az önképzés végett könyvtárak. Baltik püspök 
úr szerint is megalakítandó az értekezlet és megalapítandó 
a könyvtár. E tekintetben segédkezését igérte és indít-
ványozta, hogy mondja ki az értekezlet, hogy minden 
összejövetel alkalmával egy órát áldoz egy tudományos 
munka bírálatára. Az értekezlet a tett javaslatokat el is 
fogadta. 

E g y h á z i é r t e k e z l e t E r d é l y b e n . 1891-ben szer-
veztetek az erdélyi ref. egyházkerületben a »Papi érte-
kezlet*, a mely, mint neve is muta t ja , csupán a papok 
számára alkottatott. Ez a »Papi értekezlet« azonban azóta 
egészen elcsenevészett és nem maradt az egyháztársadalmi 
életnek az a faktora, a melynek lennie kellett volna. Mint 
az >Erd. Prot. Lap«-ban olvassuk, az értekezlet választ-
mánya, regenerálva új életre akar ja hívni ezt a hasznos 
intézményt és pedig inost már, mint a Dunamelleken is 
van, a világi elem bevonásával. Ennek folytán az érte-
kezlet a régebbi »papi« jelző helyett az »egyházi« jelzőt 
veszi fel. Az uj alapon szervezendő értekezlet alapszabá-
lyai már el is készültek, s a választmány f. é. junius 
hó 7-ikére, Kolozsvárra szervezkedő gyűlésre hívja össze 
az egyházkerület papi és világi tagjait. — Örvendünk az 
erdélyi egyházi élet emez ujabb mozdulásán. Az ilyen 
értekezletekre, épen a mai időben, igen nagy szükség van. 
Kívánjuk, hogy ne csak szerveztessék, hanem hogy állandó 
virágzást is nyerjen. 

P r o t e s t á n s f é r f i a k a p r o t e s t á n s ü g y e k r ő l . A 
»Magyar Szó« által megkezdett intervjuvolás, úgy látszik 
divatossá lesz. Ujabban a »Magyar Hírlap* kérdezte meg 
a protestáns ügyek felől Kun Bertalan és Antal Gábor 
püspököket, Papp Károly és Haypál Benő budapesti refor-
mátus és Bachát Dániel és Scholtz Gusztáv evangélikus 
lelkészeket. Főként a protestáns néppárt és a revízió felől 
kérdezősködött az intervjuvoló; de a nyert válaszok épen 
nem alkalmasok ar ra , hogy azokból tőkét kovácsoljanak 
ellenünk. A megkérdezettek leplezetlenül kijelentették ugyan, 
hogy a protestáns egyházaknak nagy veszteségeket okoz-
tak az egyházpolitikái törvények, főként pedig az 1868. 
LIII. t.-c. hatalyon kívül helyezése és az ez által tág 
teret nyert ul t ramontán lélek-halászat; de époly határo-
zottan kijelentették azt is, hogy protestáns politikai, 
vagy épen nép-párt alakítására nem gondol közülünk 
senki, de senki. — Ez őszinte nyilatkozatok talán elhall-
g a t a t j á k végre a vádoskodókat; bár azokat, a kiknek 
elvök a »finis santifical média* és a >calumniare audac-
ter, semper aliquid haeret« — nem könnyű dolog elhall-
gattatni. 

I S K O L A . 

Az o r s z á g o s k ö z é p i s k o l a i t a n á r e g y e s ü l e t v á l a s z t -
m á n y a 1900. évi április hó 29-én. vasárnap d. e 9 órakor 
Budapesten, az egyesület helyiségében (IV., Újviiág-utcza 
2 sz.) ülést tart a következő napirenddel: 1. Hivatalos 
jelentések. 2. A philologiai versenyek szabályzata. 3. Az 
évi fölterjesztés. 4. Előterjesztés közgyűlés ügyében. 5. A 
temesvár-kerületi tanári kör indítványa az egyesületi helvi-
ség felmondása és az ezáltal származó pénztári feleslegek-
nek évenként a segélyző-alaphoz csatolása ügyében. 

A B a á r - a l a p í t v á n y keze lő b i z o t t s á g a a napok-
ban dr. Darányi Ignác földművelési miniszter, mint ala-
pítványi gondnok elnöklete alatt, dr. Csiky Kálmán, 
dr. Kiss Áron, dr. Kiss Károly, Papp Károly, Szabó 
Albert, Szőts Farkas, Takách László és dr. Vécsey Tamás 
bizottsági tagok jelenléteben ülést tartolt. A bizottság 
dr. Kiss Káro'v ügyész előadói javaslata alapján először 
néhány folyó ügyet intézett el. Tudomásul vette, hogy a 
Csengerv utcai alapítványi ház eladási ügye lebonyolitta-
tott s az örökösök az őket megillető 40°/0 arányában 
30,000 frttal kielégíttettek; hogy Zlinszky János vagyon-
kezelő számadásának bizottsági megvizsgálása megejtetett 
s részére az utóbbi négy évre évi 150 frt tiszteletdíj 
megszavaztatott.; jövőre pedig, a míg a telkek el nem 
adatnak, évenként 100 frt fog folyósíttatni. Azután számba 
vétetett az alapítványi vagyon, a mely jelenleg áll 130,648 frt 
készpénzből, a P. H. E. Takarékpénztárban elhelyezve ; 
20,000 frt jelzálogilag biztosított követelésből, a mely 
május 1-én lesz esedékes; és a Szabolcs-utcai 213 ezer 
fr tra becsült telkekből, a melyeknek 6 0 % - a ( = 127,000 Irt) 
illeti az alapítványt, a többi a Baár-örökösöké. A alapít-
vány értéke tehát, a tőkésített kamatokkal közel három-
száz ezer frt. Végül a bizottság dr. Kovácsy Sándor, 
dr. Kiss Áron, Papp Károly, Szőts Farkas és dr. Vécsey 
Tamás személyében albizottságot küldött ki. azzal a kettős 
utasítással, hogy az alapítvány intenciójának megfelelőleg 
készítsen tervezetet egy internátussal összekötött s müveit 
protestánsok szükségeit szem előtt tartó magasabb nönevelö-
intézet felállítására, s hogy igyekezzék a székes főváros 
területén, egészséges helyen, nagyobb kerttel biró olyan 
telket keresni, a melyen a tervezett református nőnevelő-
intézet, a modern egészségügyi és nevelésügyi követelmé-
nyeknek megfelelő elhelyezést nyerhessen. Az alapítvány 
és a létesítendő leány-internátus tudvalevőleg a budapesti 
ref. egyház gondozása alatt áll. (F.) 

É r e t t s é g i v i z s g á l a t o k A Tiszántúli ev. ref. egy-
hazker. főgimnáziumaiban a szóbeli érettségi vizsgálatok 
a következő napokon tartatnak meg: M.-Sziget junius 
14—18, elnök Dóczi Imre középiskolai felügyelő; Debrecen 
junius 21—28, elnök Dóczi Imre középiskolai felügyelő; 
Szatmár junius 25—27, elnök SzéU Kálmán n.-szalontai 
esperes; H.M.-Vásárhely junius 18—20, elnök Zsigmond 
Sándor egyházkerületi főjegyző: Kisújszállás junius 22—23, 
elnök Kiss Áron püspök; Mező-Tur junius 26—26, elnök 



Balogh Ferenc theologiai t anár .— A dunántúlivá, egyház-
kerület főhatósága alatt álló csurgói ref. főgimnáziumon 
junius hó 25—27-én , — a pápai főgimnáziumon junius 
hó 25—28-án fognak megtartani a szóbeli érettségi vizs-
gálatok. — A debreceni ref. főgimnáziumon május 9—11-én 
lesz a VIII. oszt. magánvizsgálata; május 12-én a VIII. 
oszt. osztály vizsgálata; május 14—18-án az Írásbeli és 
junius 21—28-án a szóbeli érettségi vizsgálat. 

T a n í t ó e g y e s ü l e t i gyű lé sek . A kis-várda-vidéki 
ref. tanítói-kör mult hó 22-én tartotta meg Kis-Várdán 
tavaszi közgyűlését. A gyűlést megelőzőleg Vargha János 
kis-várdai tanító tartott gyakorlati tanítást a magyar 
nyelvből, a melynek meglepő sikere felett a kör jegyző-
könyvileg fejezte ki elismerését. A gyűlés elhatározta, 
hogy felkéri az egyházmegyei gyűlést, hogy a tantermek-
ben a falusi bálok és komédiák tartását tiltsa el, a nóbel 
bálok pedig a tantermekben csak az iskolaszéki elnök 
és a tanító beleegyezésével tar ta thassanak. — Még Tokody 
Ferenc tartott előadást a szőlőmüvelésről és Seres Gáspár 
az osztatlan népiskola külön tantervéről. — A báloknak 
az iskola-helyiségében tar tására nézve csak az a meg-
jegyzésünk, hogy a mint a falusi bál és a komédia nem 
illik a tanterembe, úgy nem illik a nóbel bál sem. — 
Azalsó-szabolcs hajdúvidéki ref. egyházmegyei tanítógyesület 
választmánya f. hó 4-én H.-Böszörményben ülést tartott, 
a melynek egyik főtárgyát az osztatlan népiskola tanterve 
képezte. A választmány kimondta, hogy bár az egységes 
tanterv hive, de mivel az osztott népiskolának már meg-
alkotott tanterve az osztatlan népiskolában nem vihető 
keresztül: szükségesnek látja az osztatlan népiskola külön 
tantervének elkészítését is. — Miután az egyesület az 
idén tölti be fennállásának 30-ik évét, a választmány ki-
mondta, hogy a f. é. junius 30-án tar tandó közgyűlést 
jubiláris gyűléssé fogja tenni. Az egyesület 30 éves 
történetének megírására Munkácsy Sándor jegyzőt kérte 
fel a választmány. 

T a n í t ó k a z i s z á k o s s á g el len. A zemplénmegyei 
tanító-egyesület felső köre e hó 2-án Gálszécsen tartott 
gyűlésében egyhangúlag elfogadta Fábián István abarai 
ref. tanítónak következő indítványát: »Mondja ki a Zem-
plénmegyei Tanító-egyesület Felső köre, hogy az alkoho-
lizmus terjedését a nép vagyoni és valláserkölcsi életére 
nézve károsnak tekinti; annak gátat emelni a nevelés és 
tanítás érdekében is szükségesnek tartja. Evégből: 1. Tag-
jait felhívja, hogy ifjúsági dal- és olvasó-egyesületeket 
szervezzenek, mértékletességi egyesületeket alakítsanak és 
az if júság körében honosítsák meg az olyan játékokat, 
melyek képesek a figyelmet a korcsmától elvonni. 2. A 
»Zemplénmegyei Tanító-egyesület* választmányát felkéri, 
hogy e határozatot magáévá tevén, hívja fel az ország 
összes tanító-egyesületeit, miszerint az alkoholizmus ter-
jedése ellen kifejtendő küzdelemben vegyenek részt.« — 
Kívánjuk, hogy a dicséretes mozgalom találjon vissz-
hangra országszerte. 

Az e g y e n l ő e l b á n á s pé ldái . A győri állami főreál-
iskolában a hitoktatást végző lelkész részére a miniszter 

50 frtot utalványozott egy évi munká j áé r t ; úgy szintén 
a pápai állami tanítóképezdénél, heti 8 óráért kap a 
^kisegítő tanerő*, a ref. vallástanár évi 100 koronát. 
Az első intézetnél rendes tanári fizetéssel rendes római 
kath. vallástanári állás van szervezve; — az utóbbinál 
pedig, ugyanannyi óraszám mellett a r. kath. hitoktató 
700 koronát kap. Igazán szép egyenlő e lbánás! 

E G Y E S Ü L E T . 
A b u d a p e s t i ref. i f j ú s á g i e g y e s ü l e t f. év őszén egy 

egyesületi lapot szándékozik kiadni »Ébresztő* cimen. Szer-
kesztője Csűrös István püspöki titkár lesz. Munkatársakul 
kipróbált tollú lelkes férfiak ajánlkoztak, köztük Hegedűs 
István dr. egyetemi tanár és az ifjak közül többen. Nagy 
szükség van erre nálunk, hol minden oldalról támadnak-
Az ifjú generációból kell azért védő sereget nevelnünk. 
Ha az ifjúságot már most hozzá kapcsoljuk egyházunk-
hoz, mint felnőttek is hívek maradnak hozzá. Ha most 
panaszkodunk az ellenkező miatt, valljuk be, hogy ezen 
téren nagy mulasztást követtünk el; de még nem késő 
kipótolni az elmulasztottakat. A kié az ifjúság, azé a 
jövő! Legyünk azért raj ta , hogy mindkettő a mienk 
lehessen. 

A m e z ő - t ú r i Ref . O l v a s ó e g y l e t , mely tavaly 
alakult, szépen fejlődik. Szinte félve alakították meg a 
vezetők, nem bízva eléggé sem magukban, sem a közön-
ségben. S most örömmel tapasztalják, hogy a becsületes 
szándékkal megkezdett munkán Isten áldása van. Harminc 
taggal kezdték, s ma már nem tudnak elég tágas termet 
találni összejöveteleikhez. Van már 200 kötetnyi könyv-
táruk ; de ez még nagyon kevés a lelki táplálék után 
vágyakozók nagy számához képest. Egy-egy könyvváltás-
lioz valamennyit kiviszik, s nem marad a könyvtárban 
egy sem. Októbertől kezdve minden vasárnap d. u. tar-
tanak fölolvasást, s az érdeklődök száma folyton szaporodik. 
Októbertől kezdve fölolvasásokat tartottak a következők : 
Borsos Károly gimn. tanár, Faragó Bálint gimn. tanár , 
Fejér Lajos gimn. igazgató, Horváth K. iparos, Kocsis 
Gábor gimn. tanár , Lányi Lajos gimn. tanár, Tóth László 
s. lelkész, Vékony Sándor vallástanár, az olvasóegylet 
alelnöke. — íme lehet eredményt mutatni fel, csak meg-
legyen a jó szándék és a kitartás. Az ilyen olvasóegyletek 
egyik hatalmas eszköze a belmissziónak : azért az ilyenek 
alakítását a legmelegebben ajánljuk lelkésztársainknak. 

I f j ú s á g i e g y e s ü l e t e k a l a k u l á s a . A mezőtúri ref. 
olvasóegylet kebelében ref. ifjúsági egyesület alakult. Az 
ifj. egyesület elnöke Borsos Károly tanár , alelnöke Tóth 
László s. lelkész, t i tkára Szelényi Győző gimn. tanár. Van 
már az ifj. egyesületnek 160 tagja, s folyton ú jabb-ú jabb 
tagok jelentkeznek felvételre, a mi mutat ja , hogy szükség 
van rá. Hetenként háromszor gyűlnek össze az ifjak az 
egylet helyiségében: szerdán, szombaton és vasárnap d. u. 
6 — 8 óráig. Az összejövetelek énekléssel és imával kez-
dődnek és végződnek. Minden alkalommal tar tanak föl-
olvasást, vagy bibliamagyarázatot. A többi időt pedig 
szórakoztató játékokkal töltik az ifjak. — Mint tudósítónk 
írja, általában az a tapasztalatuk a vezetőknek, hogy 
népünknek van még érzéke a szép és nemes iránt, csak 
foglalkozni kell vele, csak irányt kell neki adni. Szinte 
éhes a szellemi táplálékra, úgy hogy a ki egyszer elkezd 



vele foglalkozni, jó lelkiismerettel nem is tudja abbahagyni . 
Legfeljebb az bánt ja , azt sa jnál ja , hogy nem tud annyi 
s olyan lelki táplálékot nyújtani , a mennyi t s a minőt 
szeretne és szükségesnek t a r t ana . — Örömmel halljuk, hogy 
nem régiben a kolozsvári ref. in ternátus i f júsága körében is 
megalakult a ref. i f júsági egyesület. — Ezeknek megalakulá-
sá ra a legerősebb impulzust a budapest i ref. ifj. egyesület 
íebr. 11-ki gyűlése adta, a melyen mind Kolozsvárról, 
mind Mezőtúrról voltak képviselők, a kik azzal az elhatá-
rozással tértek haza , hogy igyekezni fognak az ifjúsági 
egyesület megalakí tására . A jó szándék ime valósággá is 
vált. Isten á ldása legyen működésükön. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Z á m b o r y B é l a badalói lelkész és egyházmegyei 

tanácsbi ró f. hó 9-én öngyilkossá lett. Nem kutat juk ret-
tenete<-- lette oka i t : számolt azokról az örök Biró előtt, 
a kinek ítélőszéke elé ö n m a e a állította m a g á t ; de nem 
ti tkolhatjuk el megdöbbenésünket a miatt a szomorú tény 
miat t , hogy az utóbbi időben mind sű rűbb az öngyilkos-
ság prot. lelkészi ka runkban . Azok vesztik el reményüket , 
türelmüket , hi tüket , a kiknek ezekben példát kellene 
mutatniok. Nem jól van ez ; mert csak azt muta t ja , 
hogy nem él még bennünk papokban sem az evangélium 
ereje úgy, mint kellene. 

f M e n y h á r t J á n o s , a debreceni ref. theol. akadémia 
nyugalomba vonult tanára , f. hó 18-án, életének 77-ik 
évében elhunyt.* 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A b u d a p e s t i r e f . e g y h á z i é p ü l e t e k ú j j á é p í t é s é r e 

nézve tíonda Béla építész egy igen érdekes javaslat tal 
állott elő egy kis füzetkében, abból az alkalomból, hogy 
felmerült az a terv, hogy az uj nemzeti színház a Kálvin 
téren, a mostani egyházi épületek helyén volna felépítendő. 
Gonda Béla ezzel szemben azt mondja , hogy nem hogy 
nem kell el tenni az egyházi épületeket más helyre, 
hanem ellenkezőleg: a Kálvintérnek a templomfelőli olda-
lát egészen az egyháznak kellene lefoglalnia és azon egy 
monumentá l i s templomot szép egyházi és theologiai épü-
letet és egy bérházat emelni. E célból meg kellene 
szereznie az egyháznak a Kálvintér, Lónyay-, Oroszlán-
és Soroksár i -u tcák állal határol t telektömböt, a mely 
összesen 2 0 7 3 ' 9 6 • ölet tenne ki. A szükséges szabályo-
zás után a telek közepén lenne elhelyezendő egy, 3 — 4 ezer 
ember befogadására képes diszes kiállítású templom; ettől 
jobbra a Kálvin-tér , Lónyay-utca s a kissé m e g s z é l e s í -
tendő Oroszlán-utca közepéig lenne elhelyezendő egy 
3 emeletes egyházi épület, — a Lónyay-utca felé eső 
részen az egyházi gyűlések, ünnepélyek stb. céljaira szol-
gáló nagy díszteremmel, megfelelő püspöki és lelkészi 
lakással, püspöki és lelkészi hivatali helyiségekkel, könyv-
tárral és a papnevelőintézeti igazgató lakásával, a vidéki 
egyházi gyűlési tagok részére vendégszobákkal , végül az 
oroszlán-utcai részben a theologiai internátussal , tanter-

• Nekrológját kérjük. Szerk. 

mekkel, tanár i szobákkal stb. A templomtól balra a Kálvin-
tér, Soroksári-utca és Oroszlán-utca közötti részen egy 
bérház helyeztetnék el, melynek, valamint az egyházi 
épület Kálvin-téri és Lónyay-utcai földszintje boltoknak 
lenne felhasználva. — E terv keresztülviteléhez, az ő 
számítása szerint 3 millió korona kellene, a melyből 
önkéntes adakozás ú t ján össze lehetne hozni egy milliót; 
félmilliót sorsjáték és ugyanannyit kamatmentes sorsolási 
kölcsön út ján, egy milliót pedig törlesztéses kölcsönnel. 
— Tervnek bizony szép, és még szebb volna megvaló-
sulva látni. Mi azonban, a kik a legszükségesebbet sem 
tudjuk összehozni, csak annyit m o n d h a t u n k : szép, szép, 
de nem a mi anyagi erőnkhöz való! 

* A » M a g y a r Szó* című politikai lap neve az 
u jabb időben elég sürün fordult elő lapunk hasábjain , és 
pedig mint olyan napilapé, a mely nem ellenünk fene-
kedik, hanem felkarolta a mi érdekeinket is. Megvalljuk, 
tartózkodók voltunk vele szemben, mert egyfelől tartottunk 
tőle, hogy mint a protestant izmus organuma aka rná gerálni 
magát, másfelől pedig meg akar tunk győződni a felől, hogy 
ügyeink és sérelmeink iránt való érdeklődése nem csak 
szalmaláng-e, a mely ellobban hirtelen. Miután azonban 
maga kijelentette, hogy a protestant izmusnak sem nem 
organuma, sem érdekeink felkarolásában semmiféle párt-
politikai tendenciája nincs, hanem irántunk való jóindulata 
magyar fajpolit ikájából és tiszta liberalizmusából fakad, s 
épen ezért karolta fel igazságos ügyünket s ezért emeli 
fel szavát minden alkalommal, a mikor jogos érdekeinket 
veszélyeztetve lát ja : mi is kilépünk tár tozkodó ál láspontunk-
ból, és a nélkül, hogy politikai cikkei i rányát bírálnánk, 
vagy azzal szolidaritást vállalnánk, pusztán mint olyan 
politikai lapot, a mely a liberalizmus, a magyarság és a 
protestant izmus ügyét egymással a legszorosabban össze-
forrva lát ja és ebből folyólag ügyeinknek tért nyitott hasáb-
jain és jogos érdekeinknek védelmére kel: melegen ajánl juk 
a »Magyar Szót« a protestáns nagyközönség t ámoga tásába . 
Protes táns politikai napi lapra nincs szükségünk; de igenis 
van egy olyan lapra, a mely nem elhallgatni, hanem 
segíteni akar bennünket . Ilyennek Ígérkezik a »Magyar 
Szó«. Tömürü l jünk tehát mi protestánsok is körülötte s 
t ámogassuk szellemileg is, anyagilag is. A lap előfizetési 
á ra 28 korona ; prot. lelkészek, tanárok és tanítók részére 
azonban 20 korona. Szerkesztősége: Budapest, IV. Grá-
natos-u. 8., — kiadóhivatala : IV. Sarkantyús-u. 3. 

* S z i n é s z e k a j ó e r k ö l c s é r d e k é b e n . Az Egyesült-
Ál lamokban egy ha ta lmas szindikátus ellenőrzi a szín-
házak és szinészek ügyét. .Jóváhagyása nélkül egyetlen 
színdarabot se lehet sehol sem előadni. Csakhogy e szin-
dikátust a darabok megítélésénél inkább a jövedelmező-
ség, mint a művészi, avagy erkölcsi érdekek vezetik. Az 
a szinész, a ki valamely szerepet, még ha erkölcsi okok-
ból is, nem foga i el, állását veszíti. A szinészek meg 
viszont egy egyesületet alkottak az erkölcstelen színdara-
bok és a vasárnapi előadás ellen. Az egyesületbe felvesz-
nek bármily vallású színészt és színésznőt. Az egyesüle-
tet. alig egy évi agitálás után, New-Yorkon kivül száz 
más városban is felkarolták. A nagy közönség is támo-
gat ja őket. (Cs.) 



* S z á z a d u n k a h i t t é r í t ő i m u n k á s s á g felkaro-
lásának a százada; de a huszadik századnak is marad 
még e téren tenni valója elég. Dr. Leonard szerint az 
emberiség létszáma 1500 millió lélek, kikből még mintegy 
ezer millió a nem-keresztyén, — az az pogány 800 millió 
és mohamedán 200 millió. A róm. katholikusok száma 200 
millió,a protestánsoké 150 millió. Az emberek megtartására a 
protestáns világ évenként átlag 72 millió koronát áldoz. 
A pogányok között 14,200 európai és amerikai protestáns 
hittérítő működik, közülök 3380 hajadon nő. Tamogatja 
őket mintegy 4200 benszülött ordinált lelkész és 54- ezer 
benszülött munkás. A hittérítői állomások száma 25 ezer. 
A kommunikánsok mintegy 1.300,000 vannak és 20,000 
missziói iskolában cirea egy millió gyermeket nevelnek. 
Az emberiséget megváltó munkásság tehát még korántsem 
fejeztetett be, sőt még most is a kezdet kezdetén van. (Cs.) 

* » K r i s z t u s t a n í t v á n y a i * név alatt nemrég egy 
uj felekezet alakult Amerikában. A felekezet sajátossága 
abban áll, hogy tagjai elvetnek minden hitvallást, egyedül 
a bibliát ismerik hitük és cselekedetük zsinórmértékéül. Ez 
idő szerint, a hívek számát tekintve, ötödik helyet foglalja 
el ez a felekezeta protestáns egyházak sorában. Csupán 
a methódisták, baptisták, lutheránusok és a presbiteriá-
nusok szárnyalják őket túl. Még eddig minden más fele-
kezetnél gyorsabban terjeszkedtek. Már hittérőket is kül-
denek külföldre. 

* F r a n c i a o r s z á g é b r e d é s e . Yves Guyot, egykori 
francia miniszter, jelenleg a »Le Siécle« igazgatója, érdekes 
cikket közölt, melyben így szól a többek között: »Tagad-
hatatlan, hogy az emberek nagy többsége szükségét érzi 
annak, hogy vallásos kötelék által egyesítve legyen. De hát 
civilizált népek számára nincs más vallás, csak a r. katho-
likus? Avagy nem csak az imént mutatta ki Loytonnak 
a Siécleben közzé tett tanulmánya, hogy a r. katholikus 
nepek mint sülyednek a lá? . . Ha a r. katholicizmust össze-
hasonlítjuk a protestantizmussal, a következő elhárithatlan 
végeredményre ju tunk: Franciaország mindent elveszít, ha 
r. katholikus marad és mindent megnyer, ha protestánssá 
lesz. A protestantizmus nem ismer sziílabust, mely min-
denkit békóba ver. A protestantizmus a fejlődés minden 
fokozatának képes megfelelni*. >Ha mi a r. katholicizmus 
mostani organizációját megbontjuk s vallásos versenynek 
nyitunk tért, akkor kétségkívül a protestantizmus fog 
nyerni, és a protestantizmusra számítunk, hogy megmentse 
Franciaországot a r. ka thol ic izmustól . . . Mondják némelyek: 
Franciaország nem lett protestánssá a tizenhatodik szá-
zadban, s most már késő! Azért nem lett már akkor 
protestánssá, mert a protestantizmus rettenetes akadá-
lyokra talált. Mikor IV. Henrik azt mondta hogy »Páris 
fölér egy misével*, akkor a jövőt feláldozta a pillanatnyi 
sikernek. A protestánsok kiüldöztettek, revolucióra provo-
káltattak. A konkordátum a v. katholicizmus uralmát állí-
totta vissza. A protestánsoknak kibeszélhetetlen t ámadá-
sokat kellett kiállaniok : de a francia protestánsok még-
sem züllöttek el. Ellenkezőleg: épen az ő soraikból tá-
madtak a legrettenthetlenebb bajvívók december 2. napjá-
val szemben és a köztársaság javára . A r. katholicizmus 
az ő mesterkedéseivel, lourdesi csodáival, a »szent szív* 
féle kultuszával többé nem lehet hatással oly emberekre, 
kik fölvilágosodtak, de egyszersmind a vallás szükséges-

ségét is érzik. Az ily emberek előtt nyitva áll a protes-
tantizmus, s a protestantizmus nem kívánja tőlök, hogy 
lemondjanak értelmükről és saját lelkiismeretökről*. Ily 
hangon beszél Guyot. E cikkel foglalkozik egy másik lap 
(a »Voltaire*), s a következő tényt jegyzi föl: » . . hozza 
teszszük, hogy Guyot cikke már egy kimagasló egyéniség-
nek a r. katholikus egyházból való kilépését eredményezte 
— a kilépő nevét e pillanatban még el kell hallgatnunk 
— s e példát a biztos kilátás szerint még sokan követni 
fogják.* 

* H i b a i g a z í t á s . Lapunk ez évi 14-ik számában a 
XXX-ik Zsoltarnak Vásárhelyi Zsigmondtól származó for-
dításában a második versszak 4-ik sorának utolsó szava : 
éjjelen helyett olv. éjjelent. A harmadik versszak utolsó 
sorának 3-ik s zava : jöhettél helyett olv. fölvettél. Az ötö-
dik versszak 3-ik sorában : vezérel helyett olv. vezéri. 
Ugyanezen versszak 4-ik s o r á b a n : ne félj, helyett olv. 
mit se félj. 

P á l y á z a t . 

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

Díjazás, szabad lakáson kivül, 1300 • öl beltelken: 
1. Készpénz: 297 korona és 52 fillér. 
2. 28 hektoliter búza az egyház magtárából. 
3. 28 hektoliter árpa az egyház megtárából. 
4. 12 hold föld (1100 • ölével) szabad használata; 

adóját az egyház fizeti. 
5. 3 öl szalma behordatva vagy ennek ára (öle 

12 koronájával). 
6. 1 öl kemény tűzifa behordva, vagy á ra : 20 korona. 
7. Lelkészi iroda fűtési á t a l ánya : 40 korona. 
8. Stóla a főtiszt, egyházkerület rendelete szerint. 
Ezeken kivül : 
a) a kincstár, személyhez kötve ád 10 kai. hold. 

földet; adóját a lelkész fizeti; 
b) a vallásügyi minisztérium ad a népiskolai vallás-

oktatásért 160 koronát; 
c) a földmivelésügyi minisztérium ad a mezőhegyesi 

ev. ref. hívek (1200 lélek) lelki gondozásáért 400 korona 
tiszteletdíjat. Ez utóbbi három tételért az egyház nem 
szavatol. 

Az egyház I l l -ad osztályú. Lelkek s z á m a : 900. A 
megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. ref. egyházme-
gye nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez állomás 
után az alapszabályok értelmében 1600 korona évi nyug-
díjat biztosít 

A megválasztott lelkész 1900. évi július 1-én tar-
tozik hivatalát elfoglalni. 

Pályázati kérvények, szabályszerű minősüvénynyel 
és szolgálati bizonyítványnyal ellátva, 1900. május 7-ig 
Szabó János espereshez H.-M.-Vásárhelyre küldendők. 

Debrecen. 1900. április hó 12-én. 
Kiss Aron, 

püspök. 

Felelős szerkesztő : Szzőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, 'Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök . 
K i a d d - h i v a t a l : 

Hornyánstki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza; , h o v á az elöfiz. és hi rdet , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
E l ő f i z e t é s i A r a : 

Fé lévre : 0 kor.; egész évre : 18 korona. 

Egyes stám ára 40 ftl. 

Vádak, — és az igazság. 

A z ú j a b b i d ő b e n n e m c s a k a p r o t e s t á n s 
e g y h á z i , h a n e m a k ü l ö n b ö z ő p á r t á l l á s ú p o l i t i k a i 
l a p o k i s s ű r ű n f o g l a l k o z n a k a z z a l a m o z g a l o m -
m a l , m e l y l e g ú j a b b a n a p r o t e s t á n s e g y h á z k e b e -
l é b e n é s z l e l h e t ő , s h á l a I s t e n n e k ! t e r j e d ő b e n 
i s v a n . 

Ö r v e n d e t e s d o l o g v o l n a e z a v e l ü n k v a l ó 
f o g l a l k o z á s ; d e e l s z o m o r í t ó , h o g y e z t a t i s z t á n 
v a l l á s e r k ö l c s i i r á n y ú , s a z e g y h á z m e g l a z u l t b e i -
é l e t é n e k é b r e s z t é s é r e , e r ő s b í t é s é r e i r á n y u l t m o z -
g a l m a t m é g p r o t e s t á n s e g y h á z i t e k i n t é l y e k i s 
f é l r e é r t i k , i l l e t ő l e g n e m h e l y e s l i k ; n é m e l y p o l i -
t i k a i l a p o k p e d i g é p e n a z z a l g y a n ú s í t j á k , h o g y 
a z c s a k a v a l l á s f e l e k e z e t i v i s z á l y t s z í t j a , s h o g y 
a z z a l n é m e l y e k a p r o t e s t á n s e g y h á z a t p o l i t i k a i 
p á r t c é l o k r a i g y e k e z n e k f e l h a s z n á l n i . 

A B u d a p e s t i H i r l a p f. é. m á r c i u s i 2 5 - i k s z á m á -
n a k v e z é r c i k k e z ő j e , n é h á n y e l ő k e l ő p r o t e s t á n s e g y -
h á z i é s v i l á g i f é r f i ú n a k s z ó - é s Í r á s b e l i n y i l a t k o z a -
t a i b ó l v e t t i d é z e t e k k e l e z é r d e m e s h a z a f i a k a t 
m i n t e g y b u j t o g a t ó k u l i g y e k s z i k f e l m u t a t n i ; e g y 
m á s i k ú j a b b v e z é r c i k k e p e d i g , a z e l ő b b i v e l k a p -
c s o l a t o s a n k i j e l e n t i , h o g y ő u g y a n n e m l á t v e s z e -
d e l m e t a b b a n , h a a v a l l á s f e l e k e z e t e k e g y h á z i b u z -
g ó l k o d á s u k b a n v e r s e n y r e k e l n e k e g y m á s s a l , d e 
m á r a b b a n c s a k u g y a n v e s z e d e l m e t l á t , h a a 
f e l e k e z e t i t ú l b u z g a l o m á t l é p i a z e g y h á z i é l e t 
h a t á r s z é l é t é s a z e g y h á z v e s z e d e l m é n e k h a m i s a n 
f e s t e t t r é m k é p e i v e l i j e s z t g e t i é s z a k l a t j a a b é k é r e 
é s n y u g a l o m r a á h í t o z ó k ö z v é l e m é n y t . 

A z i d é z e t t v e z é r c i k k e k t e h á t a z t á l l í t j á k , 
h o g y b i z o n y o s b u j t o g a t ó p r o t e s t á n s o k m á r m e g i n t 
f e l e k e z e t i v i s z á l y o k s z í t á s á v a l h á b o r g a t j á k a k ö z -
v é l e m é n y t , s h o g y n e k i k h a r c k e l l , v a l a m i n t 
a z e g y h á z p o l i t i k a i t ö r v é n y e k l é t r e j ö t t e e l ő t t , ú g y 
e z u t á n is. E n n é l f o g v a , h a a z e l ő b b i p o l i t i k a i 
r e n d s z e r f é r f i a i n e m a k a r j á k , h o g y a t ö r t é n e l e m 
r á j u k s ü s s e a z e l f a j u l á s n a k é s a p o l i t i k a i r o m -
l o t t s á g n a k b é l y e g é t : á l l j a n a k fel a p a r l a m e n t b e n 

é s j e l e n t s é k k i ü n n e p é l y e s e n , h o g y s z a k í t a n a k 
g y ö k e r e s e n é s v é g k é p e n m i n d a m a t ö r e k v é s e k -
k e l , a m e l y e k e t e g y e s t é v e l y g ő , v a g y h i ú s á g u k -
b a n m e g s é r t e t t , v a g y b o s z ú t f o r r a l ó á l l a m f é r f i a k , 
a f e l e k e z e t i v e s z e d e l e m n e k o r z o t t k ö p ö n y e g e a l a t t 
f e l é l e s z t e n i k e z d e n e k , a v é g b ő l , h o g y a f e l e k e -
z e t e k e t e g y m á s r a u s z í t s á k é s a k ö z v é l e m é n y t 
f o l y t o n o s i z g a l o m b a n t a r t s á k . 

Mi e b b e n a z i g a z s á g ? S e m m i ; e g y á l t a l á n 
s e m m i . A Bp . I l i r l a p v e z é r c i k k e z ő j e v a g y a l eg -
s a j n á l a t o s a b b t é v e d é s b e n l e l e d z i k , v a g y p e d i g a 
l e g n a g y o b b r o s z i n d u l a t o t t á p l á l j a e l l e n ü n k . A z 
a m o z g o l ó d á s , a m e l y k ö z ö t t ü n k m e g i n d u l t , e g y e -
n e s e n é s k i z á r ó l a g c s a k e g y h á z i b e l t e r m é s z e t ű , 
m e l y b e n e l f o g u l a t l a n e m b e r e g y á l t a l á n n e m lá t -
h a t v e s z é l y t é s k á r h o z a t o s i z g a t á s t , s e m a v a l -
l á s f e l e k e z e t e k e t e g y m á s r a u s z í t ó s a k ö z v é l e m é n y t 
l á z a s i z g a l o m b a n t a r t ó h a z a f i a t l a n t ö r e k v é s t . E z 
a m o z g a l o m , m e l y — l e g a l á b b ez i d e i g — m é g 
a z e g y h á z i é l e t h a t á r s z é l é t á t l é p ő t ú l s á g o s b u z -
g a l o m n a k s e m m o n d h a t ó , s ő t i n k á b b m é g n a g y o n 
i s s z ó r v á n y o s n a k s c s a k c s i r á b a n l e v ő n e k m i n ő -
s í t h e t ő , — k i t ű z ö t t c é l z a t á b a n n e m e g y é b , m i n t 
a k ö z ö n y ö s , s ő t ú g y s z ó l v á n m é l y á l o m b a m e r ü l t 
p r o t e s t á n s e g y h á z a k n a k é s e g y e s e g y h á z t a g o k -
n a k , a h i t b u z d í t ó e v a n g é l i z á c i ó , a t e v é k e n y b e i -
m i s s z i ó , s a t á r s a d a l m i é s e g y e s ü l é s i t ö r v é n y e s 
e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á v a l v a l ó k í m é l e t e s l e l k i 
é b r e s z t g e t é s e , s a m e g l a z u l t v a l l á s i é s e g y h á z i 
é l e t v i s s z a á l l í t á s á r a i r á n y u l t t ö r e k v é s , s h i s z s z ü k 
é s r e m é l j ü k , h o g y a k i t ű z ö t t s u g y l á t s z i k m á r 
e l ő r e m e g g y a n ú s í t o t t e r d é l y i ö s s z e j ö v e t e l é s e g y -
h á z k e r ü l e t i é r t e k e z l e t i s e t é r e n f o g m a r a d n i s 
e z e n k o r l á t o k k ö z t f o g m o z o g n i . 

L e h e t , s ő t r é s z e m r ő l n a g y o n is v a l ó s z í n ű n e k 
t a r t o m , h o g y a z i l l e t ő h i r l a p v e z é r c i k k e z ő j é t a z 
a s z o m o r ú t a p a s z t a l a t v e z e t t e a h a z a i p r o t e s t á n s 
e g y h á z v e z é r f é r f i a i n a k s m a g á n a k az e g y h á z n a k 
e m e g g y a n u s í t á s á r a , h o g y a m a g y a r p r o t e s t á n s 
e g y h á z b e l é l e t é t , — v a l a m i n t á t a l á b a n a m a g y a r 
k ö z é l e t e t i s — a v á r v a - v á r t a l k o t m á n y o s s á g 
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h e l y r e á l l t a u t á n , a p a r l a m e n t i k o r m á n y z á s s a l 
j á r ó p á r t a l a k u l á s o k u r a l m a a l a t t s z i n t é n é s 
n a g y r é s z b e n a p o l i t i k a v e z e t t e , s h o g y — m i t 
s a j n o s , n e m is t a g a d h a t u n k — a h a z a i p r o t e s -
t á n s e g y h á z b e l é l e t é b e i s b e f é r k ő z v é n a p á r t -
p o l i t i k a , a z e g y e s g y ü l e k e z e t e k i g a z g a t á s á n á l , 
a z a l s ó b b é s f e l s ő b b e g y h á z i h a t ó s á g o k m e g a l a -
k í t á s á n á l , s ő t m é g a z e g y e s l e l k é s z i á l l á s o k b e -
t ö l t é s é n é l i s p á r t p o l i t i k a i t e k i n t e t e k d ö n t ö t t e k ; 
h o g y f ő l e g a n é p e s e b b e g y h á z k ö z s é g e k n a g y o b b 
s z á m ú é r t e l m e s p r e s b i t é r i u m a i b a n a z e g y h á z i 
é r d e k e k h i v a t a l o s e l ő m o z d í t á s a h e l y e t t á d á z p á r t -
p o l i t i k a i k ü z d e l m e k f o l y t a k , s h o g y a v e g y e s -
h á z a s s á g o k k ö r ü l a b i z o n y o s n a k a b i z o n y t a l a n é r t 
v a l ó f e l a d á s á b a , s a v e g y e s h á z a s s á g o k a t é s f e l e -
k e z e t n é l k ü l i s é g e t t e k i n t v e m á r e l ő r e l á t h a t ó l a g 
n a g y o n is k é t e s e r e d m é n y ű e g y h á z p o l i t i k a i t ö r -
v é n y e k t á m o g a t á s á b a s m e g s z a v a z á s á b a a n a g y -
h a n g ú h a z a f i s á g é s s z a v a d e l v ű s é g , s z ó v a l a p o l i -
t i k a t ú l s ú l y a v i t t e b e l e a h a z a i p r o t e s t a n t i z m u s t , 
s h o g y e n n é l f o g v a a z i d é z e t t h i r l a p i v e z é r c i k -
k e k s z e r i n t k ö z f o r r o n g á s t e l ő i d é z h e t ő l e g ú j a b b 
m o z g a l o m n a k is p o l i t i k a i c é l z a t a é s h á t t e r e v a n . 

D e h a a k ö v e t k e z t e t é s a l a p j a e l f o g a d h a t ó is, 
m a g a a k ö v e t k e z t e t é s m é g s e m igaz , m e r t — m i n t 
m á r j e l e z t ü k — a g y a n ú s í t o t t m o z g a l o m t i s z t á n 
e g y h á z i , v a l l á s - e r k ö l c s i é s h i t f e l e k e z e t i é b r e s z t ő , 
s m i n t i l y e n e g y e d ü l a z e g y h á z b e l é l e t é r e szo-
r í t k o z i k . A m o z g a l m a t v e z e t ő e g y h á z i ó s v i l á g i fér-
f i a k n e v e , á l l a s a , e g y é n i j e l l e m e s h i v a t a l o s , t á r s a -
d a l m i n y i l v á n o s m ű k ö d é s e k e z e s k e d i k a fe lő l , 
h o g y a n n a k a m o z g a l o m n a k n i n c s ó s n e m is 
l e h e t m á s f e l a d a t a , m i n t h o g y a h a z a i p r o t e s -
t á n s e g y h á z a t k i s z a b a d í t v a a b i z o n y t a l a n s a 
szé l f ú v á s a u t á n f o r g ó á l l h a t a t l a n p o l i t i k a i g á -
j á b ó l , v i s s z a t é r í t s e a z e v a n g é l i u m n a k e g y e d ü l 
b i z t o s , á l l a n d ó s a z ö r ö k é l e t r e ó s ü d v ö s s é g r e 
v e z e t ő a l a p j á r a ; m e r t h i s z e n c s a k az e v a n g é l i u m i 
h i t , a z e b b ő l f a k a d ó m u n k á s f e l e b a r á t i s z e r e l e t , 
a t i s z t a j ó e r k ö l c s s a h i t b u z g ó á l d o z a t k é s z s é g 
s é p e n n e m a p o l i t i k a , m i n t a v á l t o z é k o n y ex i -
g e n t i á k t a n a t a r t o t t á k m e g a m a g y a r p r o t e s t a n -
t i z m u s t a l e f o l y t n e g y e d f é l é v s z á z a d v i s z o n t a g -
s á g a i , s a n y a r ú s á g a i ó s t a n u l s á g o s m e g p r ó b á l t a 
t á s a i k ö z t . 

Mi s z i l á r d a n a z e v a n g é l i u m a l a p j á n á l l u n k , 
s e g y á l t a l á n n e m e n g e d j ü k , h o g y m a g y a r p r o -
t e s t á n s e g y h á z u n k b á r m e l y p o l i t i k a i p á r t n a k 
u s z á l y h o r d o z ó j á v á , e s z k ö z é v é , s m i n t i l y e n , k i k e -
r ü l h e t l e n ü l z s á k m á n y á v á a l j a s o d j ó k . N e m l e s z ü n k 
s o h a p r o t e s t á n s n e v e z e t t e l p o l i t i k a i n é p p á r t t á , 
ó s s e m m i s i n c s t ő l ü n k t á v o l a b b , m i n t h o g y k ö -
v e s s ü k a p o l i t i k a i l e p e l b e b u r k o l t , d e v o l t a k ó p e n 
k l e r i k á l i s é r z e l m ű s f e l e k e z e t i i r á n y ú r ó m a i 
k a t h o l i k u s n é p p á r t o t . Mi n e m t á m a d u n k ; n e m 
b o c s á t k o z u n k á t k o s v a l l á s i h a r c b a ; n e m ü l d ö z 

z ü k a r ó m a i k a t h o l i c i z m u s t , h a b á r e z t h a n g o z -
t a t j á k i s a k l e r i k á l i s é s a k l e r i k a l i z m u s s a l ú s z ó 
n a p i l a p o k . 

E z a v á d c s a k v á d , a m e l y n e k n i n c s s e m m i 
a l a p j a , s e m a m ú l t b a n , s e m a j e l e n b e n , s h o g y 
n i n c s , k i f o g j u k m u t a t n i e g y k ö v e t k e z ő c i k k b e n , 
m e r t a v á d a t m a g u n k o n s z á r a d n i n e m e n g e d -
h e t j ü k . 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egybáztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 
A tiszántúli ref. tanáregyesület 

közgyűlése. 
A tiszántúli ref. tanáregyesület a húsvéti iskolai 

szünetet használta fel közgyűlése megtartására. Ez alka-
lommal Mezőtúr, a nagy Alföld e virágzó városa és egy-
háza hívta meg körébe és látta szives, magyaros vendég-
szeretettel az egyesületet. A közgyűlés csak a tiszántúli 
tanáregyesület közgyűlése volt ugyan, de örömmel láttuk, 
hogy mintegy gócpontjává lett az összes református 
tanárok testvéries egyesülésének »s, a mennyiben szép 
számmal jelentek meg azon a más kerületbeli taná-
rok is, sőt még az evangélikusok és államiak is képviselve 
voltak raj ta . Mint vendégek jelen voltak. Erdélyből : 
Váró Ferenc; Dunántúlról: dr. Antal Géza, Faragó János 
és dr. Körös Endre ; Dunamellékről: dr. Szabó Aladár 
theol. tanár és dr. Joó Imre Nagy-Kőrösről, — Marton 
Sándor és Kiss Zsigmond Kecskemétről; Tiszáninnenről : 
dr. Rácz Lajos ; az evangélikusok részéről: Benka Gyula 
és Pelenlzur Lajos Szavasról s az államiak közül : Pisztóry 
Gyula és Csics Gyula Szolnokról. A lelkészek közül: 
Zoványi Jenő tiszaföldvári, Lic. Rácz Kálmán balsai, 
Harsányi Sándor és Szabó Sándor túrkevei lelkészek. 

A megérkezés április 17-én történt, a mely alka-
lommal az egyház részéről Jakucs Gábor, a városrészé-
ről pedig Farkas Kálmán fogadta a vendégeket. Még 
ugyanezen este ismerkedés volt a Kaszinó helyiségeiben, 
másnap pedig, 18-án, a választmány tanácskozása és a 
templomban tartott istentisztelet után a főgimnázium 
dísztermében nyílt meg a gyűlés, a melyen megjelent 
Lippich Gusztáv megyei főispán és Benkó Albert fő-
jegyző is. 

A gyűlést Dóczy Imre egyesületi elnök nyitotta meg 
nagyobb szabású beszéddel, a melynek első részében az 
u jabban feltűnő ultramontán törekvésekkel szemben a 
református tanárok összetartását, a ref. tanári közszellem 
erősbítését, az ifjúság vallásos és prot. szellemű nevelését 
hangoztatta; a második részében pedig a tanterv-revizió-
ról szólt és az abban itt-ott feltűnő és a középiskolai 
tanítás elveivel nem összhangzó tulságoskodásokra muta-
tott reá, hangoztatván, hogy a protestáns középiskolákat 
evangeliomi vallásos szellemnek kell ugyan áthatnia, de 
odáig nem szabad mennünk, hogy a vallásos nevelés a 
tudományos képzés érdekeit háttérbe szorítsa. Beszédének 
a ref. tanári közszellemre és a prot. középiskolák hivatására 
vonatkozó részéből érdemesnek tart juk közölni a következő-
ket : » . . . Ennek a közszellemnek erősbítésére s az össze-
tartozás érzetének ápolására épen napja inkban nagy szük-
ség van. A kiknek az idők jeleiből olvasni adatott, prot. 
egyházi és világi vezető férfiaink sötét felhőket látnak a 



protes tan t izmus egén, melyek veszélylyel fenyegetik a fel-
vi lágosodás szabadelvű alkotásai t s éberségre és munkára 
szólítják prot. egyházunk minden igaz hívét. Mintha a 
szellem vi lágában, az eszméknek idáig csak egyes tudósok 
által hirdetett kör forgásában újra a felekezetiség exclusiv 
i rányza ta , sőt a m á r örökre eltemetettnek hitt u l t ramon-
tán izmus sötét szelleme ju tna ura lomra , mely a X X ik 
század tudományos és szociális műveltségével szembe-
szállva, szétdúlni készülne hazánk belső békességét, s fe-
lekezeti á ldat lan é rdekharcba k ívánná foglalni nemzetünk 
egységes haladását . Ha a jövőnek ilyen színben látása 
nem puszta é rzékkápráza t , ha csakugyan ilynemű veszély 
fenyegetné nemzeti közművelődésünket s a vele szorosan 
összeforrott protes tant izmus ügyét — pedig a napisaj tó 
közleményei több aggasztó jelenségre mu ta tnak — akkor 
e kultúrharcban a magyar ref. tanárságnak teljes össze-
tartással és hivatásának tudatával kell ref. egyházunk és 
a nemzeti műveltség magasabb érdekeinek védelmére sorom-
póba lépnie. Nem tollal, nem fegyverrel, hanem a magyar 
ifjúság prot. szellemű nevelésével. És ez önvédelemben 
— mint a multak küzdelmes napja iban — velünk lesz-
nek jövőben is, felekezeti különbség nélkül, nemzetünk 
jobbjai és a felvilágosodottság igaz hívei. Mert a prot. 
nevelési elv nem az egyoldalú s exclusiv felekezeteske-
dés ápolása , h a n e m a vallásos nevelés mellett a felvilá-
gosultságnak, a szabadelvű gondolkozásnak és hazafias, 
nemzeti törekvéseinknek az if júság lelkébe való beplán-
tálása. Vallásos szellemben, igaz benső val lásosságban 
kívánjuk nevelni mi is a haza i f júságát , mert ez az ember 
legbensőbb lelki szükséglete s ezt k ívánja nemzeti, állami 
és tá rsadalmi életünk erkölcsi érdeke, de a nélkül, hogy 
egyedül idvezítő hitelveket hirdetnénk, a vallásos türel-
met, más hitfelekezetüek nézeteinek megbecsülését és 
tiszteletét csepegtetjük tan í tványaink szivébe. Egyházi 
intézményeink szeretetét s a hozzájok való törhetlen 
ragaszkodást igyekszünk mi is a jövő nemzedék lelkébe 
oltani, de hogy egyházunk érdekeit a nemzeti érdekek-
kel a legbensőbb ha rmóniába tudjuk hozni, t anuja annak 
a negyedfél százados mult , a melyben egyházunk aspirá-
ciói a magyar nemzeti közérdekkel nemcsak soha össze-
ütközésbe nem jöttek, hanem egyházunk és nemzetünk 
jogainak védelme mindenkor egy zászlóra volt felírva. A 
mi pedig a nemzeti közműveltségre nézve a prot. neve-
lésnek legjelentősebb vonása, az az eszméknek és intéz-
ményeknek az a felvilágosodott, szabadelvű felfogása, 
mely iskoláinkat eleitől fogva jellemezte s voltaképen 
magát a protestantizmust is világra hozta. A magyar ref. 
t anár a történelmi igazságok leplezetlen taní tásáért soha 
sem fog meghurcoltatást szenvedni, mint az közoktatás-
ügyünk másik t áborában csak legközelebb is történt. A 
mi ideálunk nem az egyház égisze alatt igazságtipró 
Orbán pápa, hanem az igazságot a felekezetiség korlá-
tain felül is meggyőződéssel hirdető Galilei*. 

A tanterv-revízió felekezeti túlzásait abban látja, 
hogy pl. a latin nyelv taní tása körében olvastatni 
k ívánja a régi felekezeti egyháztörténelem némely, nem 
is tiszta latin nyelvű okmanyai t , a görög nyelv t anüasa 
körében pedig az új tes tamentum olvastatását . Ezek nem-
csak hogy magyar felekezeti színezetű kívánságok, de 
veszélyeztetnek a klasszika filológiai taní tás sikerét is, 
mert így a tiszta latin és görög nyelvből még annyi sem 
szívódnék fel a növendékek lelkébe, mint eddigelé. Ezeket 
a targyakat nem a klasszika filológia, hanem a történet-
és a vallástanítás keretébe kell beosztani. 

Az elnöki megnyitó után Turgonyi Lajos lelkész az 
egyház nevében, Fejér Lajos igazgató pedig a túri gim-
náziumi tanár i kar nevében üdvözölte a közgyűlést, s 

ugyancsak felolvastattak az egyházmegyei esperes és gond-
nok üdvözlő levelei is és jegyzőkönyvbe iktattatlak. 

Majd S. Szabó József titkár és Gulyás István pénz-
tárnok számoltak be az egyesület szellemi és anyagi éle-
téről, azután pedig Kovács Lajos debreceni képezdei 
igazgató tartott emlékbeszédet Gergely Károly felett, ki 
az egyesület egyik megalapítója vala — és Fejér Lajos 
értekezett a francia középiskolák latin nyelvi oktatásáról . 

Délután 4 órakor, a fenyes közebéd után a vallás-
tanárok szakértekezlete tartatott meg Elek Lajos debre-
ceni val lástanár elnöklete alatt. Élénk vita utan, a mely-
ben dr. Szabó Aladár és dr. Antal Géza vittek irányító 
szerepet, a következőkben allapodott meg az er tekezle t : 

A vallástanítás ifjúsági istenitiszteielek tar tásával és 
taní tás előtti és utáni imádkozással , főkép pedig a tanari 
karok összes tagjainak ily i rányú működésével teendő 
benső, meleg vallásos neveléssé; a bibliai olvasmányok 
a humán tárgyakhoz illesztendők ; a gimn. vallástanítás 
anyaga oly módon változtatandó meg, hogy a VII. osztalv-
ban hit- és erkölcstan, a Vl l l -ban magyar egyháztörténet 
taníttassék ; az alsóbb osztályok részere ó- tes tamentonn 
szemelvényes könyv készítendő. 

A másnapi , 19-ki ülésen legelső sorban a vallás-
tanár i szakértekezlet határozatai t terjesztette elő Elek 
Lajos, s a ha tározatokat a közgyűlés is magáéva tette. 
Azután három felolvasás volt. Faragó János pápai fő-
iskolai tanár »Középiskoláink és a magyar Alföld* címen 
arról értekezett , hogy a gimnáziumok felállítása a magyar 
Alföldön szolgálja a magyar nemzeti ügyet. Eltévesztett 
tanügyi politika mindig csak a nemzetiségi vidékeken állí-
tani középiskolákat, mert azok előbb utóbb idegen nemzeti-
ségi hatások alá kerülnek s magyar pénzen magyar-elle-
nes érzelmeket oltanak be az oda sereglő nemzetiségi 
i f jakba. Az alföldi szin magyarságot kell a középiskolák-
kal erősíteni. Felolvasása ál talános tetszésben részesült. 

Farkas Lajos hódmező-vásárhelyi t anár a »Müvészeti 
oktatásról* értekezett és hangsúlyozta, hogy művészeti 
okta tás művészeti szemleltetés nélkül lehetetlen. Mint a 
szemléltetésre kiválóan alkalmast mutat ta tel a müncheni 
glypotheka gyűjteményét s részletesen ismertette annak 
művészeti kincseit. A ra jz taní tásban kívánta a mechanikus 
módszer helyett a szabadszellemü ok ta t á s t ; a szép érzék 
fejlesztését és e végből lehetővé tételét annak, hogy a 
vidéki iskolák növendékei meglátogathassák a fővárosi, 
a tanárok pedig a külföldi művészeti gyűjteményeket. 

Dr. Biatsy József orvos a »Túlterhelésről* érteke-
zett. Tényleg túlterhelés van a középiskolákban szerinte, 
s ennek forrása részint az, hogy a szülők tehetségtelen 
gyermekeiket is a tanulói palyára kényszerítik, részint 
pedig a terjengős tantervek és a tanároknak nem épen 
mindig alkalmas didaktikai módszere. 

A továbbiak közül még kiemelendöknek tartjuk a 
következőket. Már a tavalyi gyűlés e lhatározta egy latin-
nyelvtan íratását , s ennek megírására Dóczy Imre elnököt 
kérte fel az értekezlet. — Géressy Kálmán debreceni 
tankerületi főigazgatót, érdemei elismeréseül az egyesület 
örökös disztagjává választotta. — A debreceni és a 
má ramaros szigeti egyházak 400. illetve 200 aranyos 
pályadíjait , miután a hirdetett pályázatokra pályamunka 
nem érkezett, a gyűlés az illető egyházaknak, másként 
leendő felhasználás végett visszaadni határozta. 

Végül Dóczy elnök, melegen megköszönve a város, 
az egyház és a túri tanári kar vendéglátó szívességét, 
bezárta az ülést. 

Adja az ég, hogy az ezen a gyűlésen tapasztalt 
testvéries érintkezés és együttérzés minél előbb meg-
teremtse a magvar országos protestáns tanáregyesületet 
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T Á R C A . 

A p ó k h á l ó , 
(Hindu legenda.) 

A nagy akasztófa virága, 
Kandata , a rablók királya, 
Hogy bűnbána t nélkül elpatkolt, 
Ju ta lmául nyerte a pokolt. 
És ott nem tejbe' avagy vajba ' , 
Fürósztget ték forró olajba' . 
Megvolt fenn mind a kilenc bőre, 
Lenn nyolcat lenyúztak belőle; 
Majd be-betették egy mozsárba , 
S nem marad t ép porcikája . 
Izzé-porrá törték kegyet len; 
De visszagyúrták ú j ra menten . 
S ez még h a g y j á n ! De a doktorok, 
— Van ám ilyen a pokolba ' sok! — 
Egy szérumkészí tő klinikán 
Kísérleteztek a band i t án ; 
Pedig bizony nem olyan semmi 
Milljom évig objektum lenni! 
Már nagy időn sok kínt kiállott, 
Mikor egyszer Buddha, az áldott, 
A földre szállt, létét kiönté, 
Fénye a világot betölté, 
S e percben egy vékony sugárka 
Behatolt a poklok hónába . 
A sok démon vágyva szemlélte, 
S Kandata csak lerogyott térdre. 
»Felséges Buddha!* — s z ó l t a zsivány — 
»Minden bűnöm tenálad ny i lván ; 
De ha innen kiszabadulnék, 
Isten szent ucscse! megjavulnék. 
Van tömérdek rejtett a r anyom, 
A felit egy k las t romnak adom !« 
>Jól mondod*, — viszonzá nagy Buddha, 
Nálam minden gazságod tudva, 
De, hogy innen kiszabadulhass , 
Elég egy jó tett, ilyet m u t a s s ! < 
Töri a fejét a gaz p r ibék : 
»Egyszer, a mint az erdőn menék, 
Egy pókot ta lál tam u tamban , 
De nem léptem rá: futni hagytam.* 
Fényre derül a sokat- tudó : 
»A jótett mindig s mindenüt t j ó ; 
A ki a pókot megsajnál ja , 
Annyi, mintha egy b rahmin t szánna . 
Hogy elnyerhesd a léleküdvöt, 
A számodra valamit küldök.* 
S íme, fenn a bolton hirtelen, 
Honnan ? honnan nem ? egy pók terem, 
Finom fehér szálat sodorint , 
Leszáll a mélybe és egyet i n t : 
»Nosza, jó tevőm, e fonala t 

Bagadd meg s ra j ta húzd fel magad !* 
Azzal eltűnt. Fejét csóválta 
A rabló, de csak megpróbál ta . . . 
Hát gyönyörűn halad fölfele; 
Nem szakad le a pókszál vele. 
Sok üdvöset gondol magába ' , 
Mit kezd újra fenn a világba' ? 
Mikor egyszer ing, reng a fonál . . . 
A lélekzete is, majd eláll. 
Letekint. Óh szentséges B u d d h a ! 
A hány démon csak fogni tudta, 
Mind ott kapaszkodik sa rkában . 
Fölordít most bősz h a r a g j á b a n : 
»Vissza! Az enyém e pókháló!* 
Hanem torkán akad a végszó : 
Elszakadt a fonál ott nyomban , 

S örök időre visszapottyant . * 
* * 

Oh emberek, példát vegyetek! 
Ne bántsa irigység lelketek; 
S ha az emelkedés pókszála 
Véletlen közétek leszál la : 
Sorakozza tok rendbe szépen, 
És sem az, a ki elől mégyen, 
Ne rugdossa a hátúl jövőt , 
Se ez ne rángassa vissza ő t ! 
Mert mind úgy j á rha t , mint K a n d a t a : 
Elszakad a fonál alat ta . 

Albert József. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Ev. ref. keresztyén vallástan. Hiterősítésre előkészítő káté. A dunán-
túli ref. egyházkerület pályázatán jutalmat nyert mű. Irta : Fülöp 
József, körmendi ev. ref. lelkész. Ára kötve 4:0 fillér. Pápa, 1900. 

A főiskolai nyomda betűivel. 8° 35. 1. 

Amaz előretörekvő nagy munkálkodástól , melyet a 
hazai ref. egyházkerületek a népokta tás , különösen a jó 
t ankönyvek előáll í tásában kifejtettek az u j a b b időkben, a 
Dunántú l sem akar t e lmaradni . Nagy hiányát érezte már 
régóta különösen a vallástani kézikönyveknek. E bajon 
segítendő, még 1879-ben pályázatot hirdetett hit- és er-
kölcstani és konfirmációi ká téra . De eredménytelenül , a 
mennyiben a beérkezet t munkák közül egyet ugyan meg-
ju ta lmazot t , de haszná la tba nem vett s sa j tó alá nem 
adta . Három évvel ezelőtt (1897.) ú j r a pályázatot nyitott 
konf i rmációi t ankönyvre s ugyanazon eredmény lett, vagyis 
a pá lyamüvek közül a Fülöp József m u n k á j a ju ta lmat 
nyert , de haszná la tba vételét a kerület nem mondta k i ; 
teljes valószínűséggel azon okon, mert ez a m u n k a csak 
viszonylag, a 15 pá lya tá rs között volt a legjobb, de absolut 
mérték szerint már kifogások alá esett. 

Mindazonáltal í rója a tanügynek vélt szolgálatot 
tenni azzal, hogy pá lyamunká j á t saj tó a lá adta, hogy a 



85 év óta használt, s immár nemcsak szervezetében, de 
tartalmilag is elavult Tót Ferenc ágendája helyébe lépne. 

Bár Fülöp kátéja alatta áll a Nagy Péter, vagy 
Szász Károly konfirmációi kátéjának s a többi két kerü-
letben használ taknak: de tagadhatlanul fölötte a régi Tót 
Ferenc-félének. És ha már annyira különzök vagyunk, 
hogy mindegyik kerület külön-külön tankönyvet, saját 
véréből való vért akar : inkább használhatjuk Fülöp 
kátéját, mint Tót Ferencét mi, dunántúliak. Mert Fülöp 
kátéja felöleli mindazt az anyagot, a melyet a hitben 
megerősítendő növendékeknek tudniok kell. Tót Ferencé 
csupán fut tában érinti, 3 levelecskén a hit- és erkölcs-
tan főtételeit. Bibliaismertetés, reformáció, alkotmánytan, 
váltanok egy jottával sincsenek még' csak megemlítve sem 
benne. És még e szük táplálékból is sokat elhagyunk, egy vagy 
más okból. Fülöp kézikönyvének tartalma I. rész: előis-
meretek, melyben a különböző vallások érintése után a 
keresztyén vallásra, majd a reformációra s a két prot. 
egyházra tér át. A II-ik részben a hit- és erkölcstan, a 
III ikhan a sakramentumok, a lV- ikben az istentisztelet, 
az V-ikben a szertartások, a Vl-ikban a hazai ker. felekezetek 
közt levő különbségek, a Vll-ikben az ev. ref. egyház 
alkotmánya van tárgyalva, kérdezős módszerben. Látni 
való e tartalomból, hogy e tankönyv adja jóformán 
mindazt, a mit adnia kell, az egy bibliaiismertetésen 
kivül. 

De az a kérdés, hogy mikép adja ? Oly nyelven-e, 
a milyet a fejletlen növendék megért ? Néhol bizony nem 
gyermekhez való nyelven beszél. Hosszú körmondatokkal 
dolgozik; alany helyett sokszor helytelenül alkalmazza a 
mutató névmásokat. Pl. »a zsidók hite szerint : Isten, a ki 
erős, boszuálló, a világ ura ugyan, de annak csakis ők 
a választott népe.* Itt megakad a gyermekész, hogy az 
»annak* a világra vonatkozik-e vagy Is tenre? — »Hiszünk 
Szentlélekben, mint az általa magát kijelentő istenség har-
madik személyében* . . . »Melyik prot. felekezetnek va-
gyunk mi alkotó tagjai?* »XVI. század elején*. Vagy 
mikor minden összefüggés nélkül ezt a kérdést teszi föl 
a 3()-ik § - b a n : »Miből kell folyni cselekedeteinknek* stb. 
mindez igen nehéz dió a gyermeknek. 

Hiányul kell felrónunk nemcsak a nyelvezetet, hanem 
a bibliai idézetek majdnem teljes mellőzését is. Ha már 
külön fejezetben nem ad rövid bibliaismertetést, legalább 
az idezetekben ne fukarkodnék ! Annál bőkezűbb azonban 
az egyházi törvények idézéseben, a miket az alkotmány-
tanban azonmödon, annak nehéz, körmönfont, jogászi stí-
lusában, szórói-szóra közöl. 

lm ezek e tankönyvnek kifogás alá eső oldalai. 
Nehéz volna e szakaszokat a gyermekkel betaníttatni. 

Kérdés azonban, hogy okvetlenül szükséges-e, hogy 
a gyermek bemagolja a konfirmációi s általában a hit-
es erkölcstani penzumokat? Én azon meggyőződésben 
vagyok, hogy ez egyatalan nem építő, csak hiábavaló munka. 
Nem a memóriájába, hanem szívébe kell a gyermeknek 
a vallás igazsagait átszármaztatni . És a ki olyan tan-
könyvet ír, vagy az irott szaraz, elettelen tankönyvet olyan 

előadásban kezeli, hogy az a gyermek szivébe gyökeret 
ver : az az végez igazi hiterősítést. 

Ha pedig áll, hogy nem bemagoltatásból kell a vallás 
oktatásnak állania, — csupán vezérfonalra lévén ez esetben 
szüksége a taní tónak: azt a tankönyvet kell használnia, 
mely az egész tananyagot magában foglalja. Ez esetben 
a Fülöp könyve végtelenül felette áll Tót Ferencének. 

Ajánljuk az illetők figyelmébe s üdvözöljük könyvé-
nek megjelenését, melylyel az első lépés meg van téve 
a dunántúli kerületben is a konfirmációi oktatás szebb 
és sikeresebb jövőjéhez. 

S—k. 

B E L F Ö L D . 

A ref. egyetemes konvent ülései. 
A magyarországi öt ref. egyházkerület egyetemes 

konventje f. hó 24—27-ig tartotta meg üléseit Budapesten, 
Kun Bertalan püspök és Tisza Kálmán elnöklete alatt. 

Ez évi konventünk tárgyalásai elé nemcsak a tárgy-
sorozat nagyfontosságú ügyeinél fogva néztünk nagy vára-
kozással. hanem azért is, mert a mai izgatott felekezet-
közi viszonyok között fontos és határozott állásfoglalást 
és kijelentéseket vártunk az elnökség részéről. Nem harcra 
tüzelést és a viszonyok elmérgesítését, hanem azoknak 
csillapítását; különösen pedig határozott visszautasítását 
az ujabban ellenünk felhangzott politikai inszinuálások-
nak. Várakozásunkban azonban csalódtunk, mert a kon-
vent megnyitása most is csak oly csendes és színtelen 
volt, mint megelőzőleg is és az elnöki székből nem hang-
zott el a várva-várt nyilatkozat. Igen nagy kár, hogy 
elmaradt. Az egyetemes konventtől méltán elvárhatná az 
egész egyház, hogy egyébkor is, de különösen ma irá-
nyittatást és megnyugtatást nyerjen Elvárhatná, hogy a 
mikor vádak és pedig sulvos vádak hangzanak fel elle-
nünk s a kedélyek izgatottak, hogy a vádak visszautasítta-
tásra, a kedélyek pedig megnyugtatásra találjanak. Igaz, 
azt mondja a példaszó, hogy beszélni ezüst, hall-
gatni arany ; de vannak körülmények — és a maiak épen 
olyanok, — a mikor hallgatni és nem szólni nagy mu-
lasztás. 

A gyűlés április 24-én, délelőtt 10 órakor nyilt meg 
a Lőnyay-utcai ref. főgimnázium nagytermében az ősz 
egyházi elnöknek, Kun Bertalannak buzgó fohászkodásá-
val. A megnyitás után Tisza Kálmán társelnök szólalt 
fel és megemlékezve Kun Bertalan püspök miskolci pap-
ságának ötven éves jubileumáról, melegen üdvözölte őt 
az egyetemes ref. egyházat képviselő konvent nevében. 
Isten áldását kérve további életére is. A gyűlés ajkán 
felhangzó lelkes éljenzés híven tolmácsolta az ősz pásztor 
iránt érzett tiszteletet, szeretetet és ragaszkodást, s a 
konvent ennek jegyzőkönyvileg is kifejezést adott. Kun 
Bertalan meghatottan köszönte meg a szíves ovációt, s 
kijelentette, hogy a míg csak Isten életének kedvez, annak 
már hanyatló erőit és tehetségeit a legnagyobb készség-
gel hozza egyháza jólétének oltárára aldozatul. Adja Isten, 
hogy ezt még sokáig tehesse! 

Ez ünnepélyesség után azonnal hozzáfogott a kon-
vent a tárgysorozat egyes pontjainak tárgyalásához. 

A konventi tagok között történt személy változások 
bejelentése s a megjelent tagok igazolása után Sass Béla 
jegyző tett jelentést a konventi tagok mandátumának 



év végével történő lejárásáról ; s a konvent utasította a 
kerületeket az új képviselők megválasztására. 

Kenessey Béla közalapi jegyző tette meg ezután 
jelentését a közalap helyzetéről. A közalap bevétele az 
elmúlt 1899. évben 473,961 kor. 57 fillér, kiadása pedig 
283,156 kor. 59 fillér volt, a mely utóbbiban a tőkésítésre 
fordított összeg 265,567 kor. 87 fillér. Pénztármaradvány 
a mult évről 190,804 kor. 18 fillér. Az összes vagyon 
1899. dec. 31-én volt 2.233,710 kor. 16 fillér, a melyben 
a Jordán-alapítvány 297,910 kor. 16 fillérrel szerepel. A 
folyó évi költségvetést a következőleg irányozta elő a 
konvent. Bevétel : 245.699 kor. 17 fillér; k i adás : tökésí 
tésre 58,283 kor. 39 fillér, a missziókra 47,760 kor., 
tőkesegélyekre 78.338 kor. 54 fillér, az orsz. lelkészi 
özvegy-árva gyámintézetnek 23,313 kor. 34 fillér, egyszer-
smindenkori segélyekre 15,382 kor. 44 fillér, egyházi 
adóterhek csökkentésére 14,000 kor., kiegyenlítésekre 
20,256 kor. 83 f i l lér ; összesen: 245,699 kor. 06 fillér. 

Sajnálattal emlékezett meg a jelentés a hátralékok 
nagy összegéről és a járulékok nagymérvű leapadásáról. 
A hátralékok összege 35,922 kor. 82 fillérre rug, s ebből 
Erdélyre esik 10°/0, T i s z á n t ú l r a 4 0 % , Tiszáninnenre lVZ/o-
Dunamellékre 15%, Dunántulra 7Vg'/o- a hátralékok-
nál is szomorúbb azonban, hogy a gyülekezetek járu-
lékai igen leapadtak. Mig az intézmény konszolidálása 
idejében 1886-ban a hivek járulékai 104.301 frt 08 krt 
tettek ki, addig az elmúlt évben ezek összege csak 
73,494 frt 48 krra rúgott, a mi 1886 óta 30,866 frt 
60 kr. csökkenést mutat ; holott pedig azt vártuk, hogy 
a járulékok inkább emelkedni fognak. 

Kereste is ennek a szomorú ténynek a magyarázatát 
a konvent. Fejes István abban látja azt, hogy a vagyon 
felhasználása, a segélyezés rendszere nem volt helyes. 
Elforgácsoltuk a pénzt és semmi maradandó alkotást sem 
tudunk belőle felmutatni. E miatt mind a lelkészek, mind 
az egyháztagok elkedvetlenedtek, s innen a nagy csökkenés. 
E miatt azt indítványozta, hogy az ügyet le kellene tenni 
a kerületekhez, hogy gondolkozzanak az évi járulékok 
miként leendő fokozása, valamint a felett is, hogy a segé-
lyezés alapelveit és módozatait nem kellene-e átalakítani, 
főként abból a szempontból, hogy a közalap látható 
maradandó alkotásokat hozhasson létre. — B e r n á t h Elemér 
a csökkenés okát nem annyira a megrosszabbodott gazda-
sági viszonyokban keresi, mint inkább abban, hogy a 
hivők buzgósága nem volt kellőleg fokozva és lanyha 
volt mind a kivetés, mind annak behajtása. Elfogadva 
Fejes indítványát, azt még azzal egészíti ki, hogy hivas-
sanak fel a kerületek s általuk az egyházmegyék, gyüle-
kezetek és lelkészek a buzgóság fokozására és a kivetések 
és azok behajtása körül a nagyobb szigorúságra. — 
Zsigmond Sándor esperes szerint a baj abban van, hogy 
a közalapot először önkéntes ajánlatok alapján akar tuk 
megteremteni és fentartani, azután pedig valóságos adó-
zássá változtattuk át. Ez elkedvetlenítette az egyháztagokat 
s épen azért helyesebb volna, ha — különösen a 
nagyobb gyülekezetek között — a pausális megajánlás 
rendszerét valósítanánk meg. így igaz, hogy a megajánlás 
összege kisebb volna; de legalább bizonyosan befizettet-
nék. Fejes indítványát különben ő is e l fogadja .— György 
Endre a pausális megállapításoknak nem ellensége ugyan ; 
de oly alakban a mint most történik, mégis bizonyos 
visszafelé haladást lát bennök. A megállapítások ugyanis 
az utolsó évek, már meglehetősen megcsökkent évi járu-
lékok arányában történt. Azok a kerületek felhivandók, 
hogy a megállapítások körül igen gondosak és körül-
tekintők legyenek, nehogy a közalap érzékeny vesztesége-
ket szenvedjen. — Határozatilag azután kimondta a kon-

vent, hogy a kerületek tegyenek javaslatokat a kivetés 
és a behajtas alkalmas módozataira nézve, s hívják fel 
az espereseket és a lelkészeket a járulékok fokozása 
körüli buzgólkodásra, mit ha nem tennének, j á r janak el 
velők szemben a törvény szigorúságával. 

Ugyancsak hosszabb eszmecserére adott alkalmat a 
végrehajtó bizottságnak az az indítványa, hogy miután 
a lelkészi kongrua kiegészítése folytán a közalapi fel-
használható jövedelemnek jelentékeny része felszabadult, cél-
szerű volna a zsinatra előkészíteni a felosztási kulcs 
módosítását, oly képen, hogy a missziókra, a tőkesegé-
lyezésekre és *az adóterhek csökkentésére ezentúl nagyobb 
összeg fordíttassék. Az indítványhoz György Endre, gróf 
Dégenfeld József, Antal Gábor, Snlágyi Dezső és Fejes 
István szóltak hozzá. A határozat azután az lett, hogy 
a kerületek legyenek javaslatokat a percentuációra s alta-
lában a jövedelmek miként leendő felhasználására nézve, 
hogy igy a konvent azokra nézve, a melyek hatáskörébe 
tartoznak, határozhasson, a melyek felett pedig nem ha-
tározhat, azokat előkészítve terjeszthesse fel a zsinatra. 

A közalapi végrehajtó bizottság jelentése után az 
egyházaknak egyszersmindenkorra adott segélyek összegeit 
állapította meg a konvent. Összesen 259 egyház 16,260 kor. 
összeg segélyben részesült. A segélyekről a részletes ki-
mutatást lapunk más helyén közöljük. 

Az országos özvegy-árva gyámintézetről Petri Elek 
biz. jegyző tett jelentést. A mult évben bevétele volt az 
intézetnek 162,640 kor. 34 fillér. A belépési és tagdíj 
hátralékok megcsökkentek ugyan, de még mindig künn 
volt e cimen a mult év végén a Dunamelléken 1852 frt 
22 kr., Dunántúl 1948 frt 75 kr., Erdélyben 4578 frt 
73 kr., Tiszáninnen 1499 frt 11 kr., Tiszántúl 2144 frt 
5 kr. A hátralékokra nézve javasolta is a kezelő bizott-
ság, hogy mondja ki a konvent, hogy azokat a kongruás 
papok kiegészítési összegeikből vonják le az esperesek ; 
a hátralékosok jegyzéke a konventi jegyzőkönyvben nyo-
massék ki és a nem kongruás hátralékosokat is sürges-
sék és szorítsák az esperesek a fizetésre. A konvent a 
javaslatot határozat tá is emelte, azzal a megtoldással, 
hogy a kongruás papok kiegészítéseiből már a múlt évre 
nézve is történjék meg a levonás. 

A tőkealap összes bevétele volt 232,608 korona 
13 fillér; kiadása 237,998 kor. 33 fillér, a melyben benne 
van a 183,200 korona értékű 4 % - o s záloglevelek vásár-
lására fordított 173,926 kor. 10 fillér is. — Özvegyeknek 
és árváknak kifizetett az intézet a mult évben (76 özvegy 
és 105 árva részére) 40 ,923 kor. 13 fillért. 

Az intézet vagyona : záloglevelekben 88,600 kor., 
4 % koronaértékű záloglevelekben 921,200 kor., tőke-
egyenlegben 9772 kor. 9 fillér; összesen 1.019,572 kor. 
9 fillér. 

A költségvetést a folyó évre a következőleg álla-
pította meg a konven t : 

Bevétel 236,078 kor. 94 fillér; kiadás 63,716 kor. 
51 fillér. Összesen: 172,362 kor. 43 fillér. 

A gyámintézetfel kapcsolatban több elvi határozatot 
is hozott a konvent. így kimondotta, hogy az állandó jel-
legű missziói lelkészek és hitoktatók szintén felvehetők a 
gyámintézetbe. Ellenben megtagadta az erdélyi kerület 
azon kérelmét, hogy a nyugdíjazott és a félfizetéses lel-
készek tagjai lehessenek az intézetnek, — miután ezáltal 
az intézet prosperálása kockáztattatnék. 

Több egyházmegye kérvényezett a lelkészi nyugdíj-
intézet felállítása tárgyában, s a konvent felhívta a kerü-
leteket, hogy e tárgyban készítsenek tervezeteket és javas-
latakat, a zsinatra leendő felterjesztés végett. 

Az első napi ülés d. u. 1 órakor véget ért. Délután 



az adózási reform ügyeben kiküldött bizottság tanács-
kozott. 

A második napon, április 25-én, a megelőző napi 
ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése után Sas 
Béla a tanügyi bizottság jelentését terjesztette elő. Leg-
először is a bizottság a m a jelentései olvastattak fel, a 
melyek egyszerű tudomásul szolgáltak; ezek közül azon-
ban Fejes Is tván felszólalására kivétettek a nem feleke-
zeti tanintézetekben működő vallástanítói állások szervezé-
sére s az ilyen vallástanítók nyudíjügyére vonatkozó 
indítványok s a részleges tárgyalás programmjára tűzettek. 
Tudomásul vette a konvent, hogy a fő- és középiskolák 
vagyoni helyzetének feltüntetésére szolgáló kimutatások, 
továbbá az »Adattár*-hoz és az »Alapítványok törzs-
k ö n y v é i h e z szükséges adatok még nem érkeztek be minden 
intézettől, s ezek beküldési határidejéül f. é. dec. 31-ét 
tűzte ki. Kimondotta, hogy a vagyon-kimutatások egyforma 
elvek szerint szerkesztendők, s hogy ez lehető legyen, a 
szakelőadó, az állami, ugyané célra szolgáló rovatos ivek 
felhasználásával rovatos iveket készítsen. Ezek az ivek 
a jövő iskolai évtől kezdve evenként beterjesztendők és 
a szakelőadó évenként rövidebb, 3 évenként pedig össze 
hasonlító jelentést tegyen a vagyoni helyzetről a tanügyi 
bizottsághoz s általa a konventhez. — Tudomásul véte-
tett, hogy a tanarok fizetése, a csurgói és a sárospataki 
iskola kivételével mindenütt a törvénynek megfelelőleg 
rendezve van Csurgó az államsegély teljes folyósítása 
utan szintén rendezni fogja; a tiszáninneni kerület pedig 
felhivatott, hogy Sárospatakot a sürgős rendezésre utasítsa. 

A gyönki, kunszentmiklósi, h.-m.-vásárhelyi, mára-
maros-szigeti, kolozsvári, szatmár-németi, szászvárosi gim-
náziumoknak államsegély ügyeire vonatkozó jelentéseket 
részint egyszerű tudomásul vette a konvent, részint pedig 
az ujabb kéréseket pártolólag terjeszti fel a minisztérium-
hoz. Marosvásárhely szerződését, némely módosítások 
megtétele végett visszaküldte, s ugyanezt tette Karcag és 
H -Nánás szerződéseivel is, mivel az okleveles rendes 
vallastanárokat az igazgatóságból ki akar ták zárni. A 
konvent ar ra a helyes s már többször kifejezett állás-
pontra helyezkedett, hogy a vallástanár a többi tanárokkal 
teljesen egyenlő rangú és jogú, a minél fogva kijelen-
tette, hogy csak a szerződés eme pont jának megváltoz-
tatása esetén hajlandó a segélykérvényt pártolólag fel-
terjeszteni. 

A gimnáziumi államsegélyek számadásai ra nézve 
utasításul kimondta a konvent, hogy azok nem közvet-
lenül, hanem a kerületek útján terjesztendők fel a minisz-
tériumhoz. 

A részletes jelentések folyamán tudomásul vette a 
konvent, hogy a tiszáninneni kerület a reformáció emlék-
napjai iskolai ünneppé tette és ezt a bölcs intézkedést, 
mint követendő példát ajánlja a többi kerületek figyel-
mébe is. Ugyancsak figyelmébe ajánl ja a kerületeknek a 
tiszántúli ref. tanáregyesületnek az ifjúsági istentiszteletek 
tartása, az egyházi ének intenzivebb tanítása és az egy-
háztörténeti szemléltető képek alkalmazása tárgyában a 
konventhez intézett felterjesztését. 

A gimnáziumi rendes vallástanári állások szervezése 
ügyében a konvent újra felhivandónak Ítélte a még min-
dig késlekedő miskolci gimnáziumot. Ugyanez ügygvel 
kapcsolatban jelentette a bizottság, hogy némely fentartó 
testület, pl. Nagykörös, a vallástanári állásra úgy hir-
det pályázatot, hogy a vallástanárin kivül még más 
szaktanári kvalifikációt is követel. Szilágyi Dezső, Antal 
Gábor, Zsigmond Sándor és Molnár Albert felszólalásai 
után a konvent a bizottság javaslatát fogadta el, hogy 
t. i. helyteleníti azt, hogy a palyazhatásból már eleve 

kizárassanak a csak vallástanári képesítessel bírók, a 
miért is, ha a fentartó testületek oly vallastanárt szeret-
nének, a kinek még más szaktanári képesítése is van, 
ezt csak annyiban fejezhetik ki a pályázatokban, hogy 
előnyben részesülnek a más szaktanári képesítéssel is 
bírók. 

A tiszántúli egyházkerületnek azon eljárását, hogy 
addig is, míg külön prot. tanárképző-intézet állíttatnék 
fel, évenként két tanárnövendék kiképzéséről gondoskodik 
a budapesti egyetemen, oly módon, hogy azoktól a buda-
pesti theol. akadémián némely theologiai tárgyak hallga-
tását is megköveteli, — tudomásul vette a konvent, s ezt 
a helyes eljárást, mint követendőt, a többi kerületeknek 
is figyelmébe ajánlja. 

A tiszántúli kerület felterjesztését az iránt, hogy 
hivassanak fel a kerületek s általuk a fentartó testületek 
az ar ra való hatásra, hogy a gimnáziumi tanárok tiszta 
vallásos életükkel is adjanak példát az ifjúságnak, — hogy 
tanításukat és nevelésüket vallásos szellem hassa át és 
hogy segítsék és támogassák magok is mindenben a vallás-
tanárok munkáját — a konvent tudomásul vette s annak 
megfelelőleg a kerületeket és fentartó testületeket felhívta. 

Konventünk még 1898-ban felterjesztést intézett a 
pénzügyminiszterhez az iránt, hogy a nagyváradi ref. 
felső-leányiskolát részesítse a jótékonycélú állami sorsjá-
ték jövedelméből; a miniszter azonban ezt nem teljesí-
tette, — mit is a konvent sajnálattal vett tudomásul. 

Az 1868. XXXVIII. t.-c. revíziójára nézve 11. Kiss 
Kálmán által készített emlékiratra a tanítóképezdek véle-
ményei beérkeztek; azok egyeztetésére és a végleges 
javaslat elkészítésére Buza János népiskolai szakelőadó 
és Ballagi Géza és Badácsy György küldettek ki, azzal 
az utasítással, hogy ha az állami tantervrevizió keresztül-
vitele folytán sürgős lesz a munkálat felterjesztése, azt 
a bizottság az elnökség útján terjeszsze fel a miniszté-
riumhoz, egyébként pedig mellékelje a jövő évi bizottsági 
jelentés mellé. 

A népiskolai szakelőadó hatáskörére vonatkozó sza-
bályzatot a konvent helyben hagyta. Az erdélyi reform, 
elemi iskoláknak 6 osztályúakká kiegészítését és az ismétlő 
iskolázás megvalósítását követelő miniszteri leiratra nézve 
felterjesztést intéz a miniszterhez az iránt, hogy ezeknek 
keresztülvitelére adjon hosszabb határidőt egy évnél, mi-
után a népiskolai törvény teljes keresztülvitele még az 
állami népiskolák 4 0 % - á b a n sem történt meg. 

A tanítóképezdéKre vonatkozó jelentést tudomásul 
vette; azenyedi tanítóképezdét azonban utasította a tanár-
hiány megszüntetésére és a növendékek élelmezésében 
feltűnő fogyatkozások pótlására. A tanítóképesítés reví-
ziójára vonatkozó munkálat készen van ugyan, de annak 
véglegesítésével várni kell, a mig az állami revízió meg-
történik. Az erdélyi kerület felterjesztésére kimondotta a 
konvent, hogy a tanítóképezdékbe, magántanulókképen 
tanító-jelöltek is felvehetők és tanítóképesítő vizsgálatra bo-
csáthatók. 

A felsőbb-leányiskolák szaporodását örömmel vette 
tudomásul a konvent és a maga erején fennállani nem 
tudó marosvásárhelyi polgári leányiskolát az erdélyi 
kerület jóakaratú támogatásába ajánlotta. 

Az orsz. ref. tanítóegyesületnek az osztott elemi 
iskolák tantervének elkészítésére vonatkozó felterjesztését 
tudomásul vette s felhívta az egyesületet a tanterv-javaslat 
elkészítésére. Ugyancsak az egyesületnek a felterjesztésére 
felhívta a konvent a kerületeket, hogy kiváló gondot 
fordítson a preparandiákon az egyházi es az összliangza-
tos ének tanítására. 

A theologiai akadémiákra nézve tudomásul vette a 



konvent, hogy a tanterv-revizió munkálatban van, s hogy 
a hallgatók száma növekvőben van ugyan, de még min-
dig nem elég a lelkész- és káplánhiány fedezésére. — Az 
egyik intézetből a másikba átlépésre nézve kimondta a kon-
vent, hogy az csak szabályos elbocsátó bizonyítvány és teljesen 
rendben levő leckekönyv mellett lehetséges. Ha pedig az 
illető még némely tantárgyaira nézve hátralékban van, 
engedélyt kell szereznie előbbi intézetétől a hiányoknak 
pótolhatására abban az intézetben, a melybe átlépett. 

Az egységes theol. tanári nyugdíjintézetre nézve 
minden akadémia tanári kara nyilatkozott. A debreceni 
és a pápai tanári kar kivételével a többi tanári karok 
elvben mind helyeslik az eszmét, de azt nagyobb kon-
venti segély nélkül nem igen tart ják megvalósíthatónak. 
Épen azért a bizottság azt javasolta, hogy tétessenek lé-
pések a theol. tanároknak az állami tanári nyugdíjinté-
zetbe felvétetése i ránt ; ha pedig ez nem volna lehetséges, 
akkor a konvent 1000 — 1000 írttal segélyezze az egyes 
nyugdíjintézeteket. A konvent a javaslat első részét elfo-
gadta s annak értelmében felterjesztést intéz a kormány-
hoz ; az indítvány második részére nézve azonban hatá-
rozatát fentart ja az állami nyugdíjintézetbe felvétetés 
kérdésének az eldőléséig. 

A budapesti egyetemen szervezendő prot. theologiai 
fakultás kérdése hosszabb vitát eredményezett . A tanügyi 
bizottság javaslata e tárgyban az volt, hogy a konvent a 
fakultás felállításához elvileg hozzájárul, azt az 1848-ki 
törvény alapján szorgalmazandónak tart ja s a kérdést, 
nyilatkozás végett leteszi a kerületekhez. Szilágyi Dezső 
az elvi hozzájárulást nem tart ja kimondhatónak, mivel 
az már leköti az egyházat e kérdésben és különben is a 
konvent e kérdésben csak a kerületek meghallgatása után 
foglalhat állást. Bernáth Elemér annyit mégis kimon-
dandónak lát, hogy ez a kívánság a viszonosság törvé-
nyes talajában gyökerezik. Tisza Kálmán igen megfon-
tolandónak tartja a dolgot, különösen abból a szempontból, 
hogy az esetleg szervezendő fakultás minő viszonyban fog 
állani a theol. akadémiákkal és mily hatást fog gyako-
rolni azok létezésére. 0 fél, hogy ez elsorvasztja, elnép-
teleníti az akadémiákat s nem maradna más, mint csak 
az egyetemi fakultás, a mi egyáltalán nem kívánatos sem 
a papképzésre, sem a theologiai tudományokra és tan-
irányzatokra nézve. Kovács Albert az állami egyetemi theol. 
fakultást nem tart ja veszedelmesnek. Külföldön mindenütt 
vannak állami prot. fakultások és azok egyáltalán nem 
gyakorolnak káros hatást a papképzésre és a theologiai 
tudományok fejlődésére. Az meglehet, hogy a vidéki aka-
démiák elnéptelenednek; az is meglehet, hogy néhányat 
e miatt meg is kell szüntetni, de ez sem lenne baj, mert 
mégis csak jobb egy erős, népes fakultás, mint a 10—20 
növendékkel vegetáló akadémia. — Határozatképen ki-
mondta azután a konvent, hogy az egyetemi prot. fakultás 
kívánságát a viszonosság jogos alapján állónak tart ja 
ugyan, de a kérdésben elvi nyilatkozatot nem tesz, hanem 
azt véleményezés végett leteszi a kerületekhez, a melyek 
nyilatkozataikat lehetőleg már a jövő évi konvetre ad-
ják be. 

Ezután a vallástanítói állások szervezésének és a 
rendszeresített hitoktatók nyugdíjügyének Fejes István 
indítványára külön tárgyalásra tűzött kérdését vette elő 
a konvent. Fejes István szerint a rendszeresített hitok-
tatók nyugdíj ügyét kell rendeznünk legelső sorban, mert 
e nélkül a vallástanítói állások nem szervezhetők. Azt 
kellene kivinni, hogy a rendszeresített álláson működő s 
tanítói oklevéllel biró vallástanítók az állami tanítói nyugdíj-
intézetbe felétessenek. A miniszter az ilyeneket eddig nem vette 
fel; most azonban, a mint hallja, a pesti ref. egyház ilyen 

hitoktatóit mégis felvette. Ennélfogva felterjesztés volna 
intézendő a miniszterhez, hogy a többi, hasonló jellegű 
és kvalifikációjú hitoktatókat is vegye fel; mert lehetetlen, 
hogy olyan, tanítói oklevéllel biró egyének, a kik állami 
tanterv szerint is kötelező tantárgyat: a vallástant tanít-
ják az állami nyugdíjintézetből kizárassanak. — A konvent 
el is határozta, hogy ez iránt felír a kormányhoz. 

György Endre tett aztán jelentést a tőkesegélyosztó bi-
zottságjavaslatáról. A javaslatot a konvent minden részletében 
elfogadta s a következő tőkesegély-járulékokat szavazta 
meg: Dunamelléken: Pécel 300 kor., Bábony 200 kor . ; 
Dunántúl : Kutas 400 kor., Görgeteg 200 kor., Nagy-
Léth 200 kor. ; Tiszáninnen: Sajó-Vámos 400 korona, 
Zsérc 200 kor., Szendrő 300 kor., Vis 100 kor.; Tiszán-
túl : Módos-Gsávos 200 kor.. Szamos-Kóród 250 korona, 
Tisza-Újlak 300 kor., Tákos 250 kor., Sonkád 160 kor., 
Rozsaly 64 kor., Dolha 180 kor., Gégény 300 korona ; 
Erdélyben : Görgény-Szt. Imre 200 kor , Fekete-Lak 80 kor. 
Összesen : 4284 korona járadékot. 

Végül Kcnessey Béla előadó referált az adózási reform 
ügyében kiküldött bizottság munkálkodásáról. Az adatokat 
az összes kerületek beterjesztették; az előadó igyekezett 
is valamely tervezetet készíteni a reformra nézve, de 
mivel ez még igen bizonytalan alapokon nyugszik és 
igen nagy megfontolást igényel, a bizottság most még 
nem javasolhat egyebet, mint hogy az a tervezet a bizott-
ság tagjai számára sokszorosíttassék és az annak alap-
ján készítendő javaslat egy esetleg tar tandó rendkívüli 
konventre terjesztessék. A konvent a bizottsági javaslatot 
el is fogadta. 

Az adóterhek könnyítésére a közalapból 14,000 ko-
rona fordítható. Erre nézve a közalapi bizottság javaslata 
az volt, hogy a szokásos kulcs szerint osztassék fel és 
bocsáttassék a kerületek rendelkezésére, hogy egvszers-
mindenkori segélyekként oszszák fel a legnagyobb terhet 
viselő gyülekezetek közt. Gróf Dégenfcld József e javas-
latot nem helyesli, mert az ellenkezik a konvent tavalyi 
határozatával, a mely szerint a könnyítés tőkesegély 
formájában kontempláltatok. Miután azonban a kerületek 
nem tettek erre nézve mindnyájan javaslatot, az idénre 
nézve elfogadná a bizottság javaslatát azzal a hozzá-
adással, hogy a kerületek az összeget a tőkesegély for-
májában oszszák ki. Gróf Tisza István nem pártolja a 
bizottság javaslatát , mert így a segítség elforgácsoltatnék, 
a nélkül, hogy vele valóban segítség történnék, másfelől 
pedig így csak a többi, szintén segélyre szoruló gyüleke-
zetek irigységét keltenék fel. Indítványozza tehát, hogy a 
14,000 korona tőkésíttessék s az évenként e célra for-
dítható összeg csatolásával tőke képeztessék, a mígnem 
egyetemlegesen lehet segíteni. A segítés sem könnyű, 
mert ahhoz legelső sorban a megterhelt gyülekezetek adó-
zási kulcsának megváltoztatása szükséges, ez pedig igen 
nagy körültekintést és sok időt igényel. Tisza István indít-
ványát pártolták Mezey Albert és Tisza Kálmán, míg 
Antal Gábor a kiosztás mellett volt. Szilágyi Dezső sze-
rint sem a bizottság mostani javaslata, sem a konvent 
tavalyi határozata mellett nem lehet e bajon segíteni, 
mert az összeg, a mely rendelkezésre áll, elenyésző 
csekélység a szükséglethez képest. Miután azonban a mai 
viszonyok között jobbat nem tehe tünk: elfogadja a bizott-
ság javaslatát . — Az elnökség szavazás álá bocsátván a 
különböző indítványokat, a konvent Tisza István indít-
ványát fogadta el. 

Ezzel a második napi tanácskozás véget is ért. 
H. I. 



Konventi egyházi segélyek. 
Az egyetemes konvent, f. hó 24-ki ülésében a követ-

kező egyszersmindenkori segélyeket szavazta meg az 
egyházak részére: 

I. A dunamelléki egyházkerületben : 1. Ahó-
baranya-bácsi egyházmegye: M.-Rétfalu 60 kor. Maradék 
300 kor. Keő 60 ko r .— 2. Felső-baranyai egyházmegye: 
Dráva-Szabolcs 50 kor. Maty 60 kor. Sellye 60 kor. — 
3. Kecskeméti egyházmegye: Kun-Félegyhaza 100 kor — 
4. Külsösomogyi agyházmegye: Nagy-Berény 60 kor. — 
5. Pesti egyházmegi/e: Hévíz-Györk 100 kor. — 6. Tolnai 
egyházmegye: Szedres, 1. e. 50 kor. Szegzárd 60 k o r . — 
7. Vértesaljai egyházmegye : Doboz 80 kor. Tinnye 80 kor. 
Összesen 13 egyház : 1120 koronát. 

II. A d u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b e n : 1. Barsi 
egyházmegye: Horhi 60 kor. Besse 80 kor. F.-Pél 60 kor. 
A.-Várad 60 kor. Vámos-Ladány 100 kor. — 2. Belső-
somogyi egyházmegye: Görgeteg 60 kor. Nemes-Kisfalud 
60 kor. Pata-Poklos-Apáti 80 kor. M.-Lad 60 kor. Sza-
bás 60 kor. Hosszúfalu 80 kor. S.-Hatvan 60 kor. Ka-
darkút 80 kor. M.-Atád 160 kor. — 3. JDrégelypalánki 
egyházmegye: Nagy-Maros 60 kor. — 4. Komáromi egy-
házmegye : F.-A.-Gellér és Bogya 100 kor. Izsap 1. e. 80 kor. 
Benke-Patony 80 kor. — 5. Mezöföldi egyházmegye: 
Nádasd-Ladány 80 kor. Dégh 80^kor. Simontornya 60 kor. 
Mező-Komárom 200 kor. — 6. Őrségi egyházmegye: 
Kercza 60 kor. — 7. Pápai egyházmegye: Vecse 80 kor. 
— 8. Tatai egyházmegye: Nagy-Igmánd 80 kor. Tarján 
60 kor. Szend 60 kor. Kis-Bér 80 kor. — 9. Veszprémi 
egyházmegye: Mencshely Í80 kor. Szent-Antalfa 80 kor. 
Csór 100 kor. összesen 31 egyház : 2480 koronát. 

III. A t i s z á n i n n e n i e g y h á z k e r ü l e t b e n : l.Abauji 
egyházmegye: Abauj-Csány 70 kor. Abauj-Csécs 80 kor. 
Csenyéte 80 kor. Devecser 70 kor. F.-Novaj 70 kor. 
Fuló-Kércs 80 kor. Fügőd 80 kor. Kajata 50 kor. Puszta 
falu 80 kor. Pány 50 kor. Radvány 80 kor. Szala 80 kor. 
— 2. Alsó-borsodi egyházmegye: Lőrinczfalva 100 kor. 
— 3. Alsó-zempléni egyházmegye: Bacska 60 kor. Erdő-
Horváti 70 kor. Golop 75 kor. Karcsa 80 kor. Kenézlő 
80 kor. Kis-Bozvágy 60 kor. Legyes-Bénve 80 kor. Luka 
60 kor. Lelesz 60 kor. Lelesz-Pólyán 60 kor. Monok 60 kor. 
Nagy-Rozvágy 60 kor. Tolcsva 60 kor. Tállya 80 kor. 
Viss 70 kor. Vámos-Ujfalu 60 kor. Mező-Zombor 60 kor. 
— 4. Felső-borsodi egyházmegye : Hegymeg 80 kor. Ká-
polna 70 kor. Kondó 80 kor. Mályinka 80 kor. S.-Kazincz 
70 kor. S.-Ivánka 60 kor. Varbó 60 kor. — 5. Gömö>i 
egyházmegye: Rás 60 kor. Radnóth 70 kor. Sajó Keszi 
60 kor. Szentkirály 75 kor. Üzapanyit 80 kor. Ragály 
120 kor. Majom, 1. e. 70 kor. — 6. Tornai egyházmtgye: 
.labloncza 80 kor. Szin 100 kor. Zsarnó 100 korona. — 
7. Ungi egyházmegye: Ágtelek 60 kor. Kis-Gejőcz 100 kor. 
Veskócz ÍÖO kor. összesen 50 egyház : 3680 koronát. 

IV. A t i s z á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b e n : 1. Alsósza-
bolcs-haj duvidéki egyházmegye: Buda Ábrány 60 kor. — 
2. Békés-bánáti egyházmegye: Földeák 80 kor. Füzes 
70 kor. Kunágota 50 kor. Nagy-Szredistve 50 kor. Ref.-
Dombegyháza 60 kor. Szt.-Helena 60 kor. Szkulva 50 kor. 
- 3. Beregi egyházmegye: Asztély 60 kor. Csetfalva 60 kor. 

Csonka-Papi 70 kor. Daróez 60 kor. Déda 60 kor. Fejér-
cse 50 kor. Fornos 60 kor. Gelénes 50 kor. Gút (Kis-és 
Nagy) 80 kor. Kajdanó 60 kor. Kis-Bégány 60 kor. Macsola 
50 kor. Nagv-Begány 50 kor. Suránv 50 kor. Új-Dávidháza 
50 kor. Zápszony 5 0 kor. 4. Bihari egyházmegye: Hegvköz-
Szaldobágy 50 kor. Nagy-Szántó 50 kor. Pelbárthida 50 kor. 

— 5. Érmelléki egyházmegye: Er-Tarcsa 80 korona. — 
6. Felső-szabolcsi egyházmegye: Apagy 50 kor. Báka 50 kor. 
Besenyőd 60 kor. Ibrony 50 kor. Karász 50 kor. Komoró 
60 kor. Lövő-Petri 60 kor. Mogyorós 60 kor. Ramocsa-
háza 50 kor. Szakoly 50 kor. Thass 50 kor. Thuzsér 50 kor. 
Vaja 50 korona. — 7. Heves-nagykunsági egyházmegye : 
Fegyvernek 60 kor. Tisza-Bura 50 kor. Tisza-Nagyrév 
50 kor. — 8. Mármaros-ugocsai egyházmegye: Babony 
50 kor. Fertős-Almás 80 kor. Tisza-Keresztur 60 kor. 
Tisza-Újlak 50 kor. Tivadar 50 kor. — 9. Nagybányai 
egyházmegye: Aranyos-Medgyes 50 kor. Kis-Kólcs 70 kor. 
Magosliget 50 kor. Nagv-Hodos 50 kor. Pálfalva 50 kor. 
Pettyén 50 kor. Szamos-Kóród 50 kor. Tiszta-Berek 50 kor. 
— 10. Nagy-Károlyi egyházmegye: Bere 50 kor. Ér-
Dengeleg 50 kor. Fábiánháza 50 kor. Jármi 50 kor. Kap-
lony 50 kor. Kraszna-Szentmiklós 50 kor. Mező-Petri 50 kor. 
Papos 50 kor. Parasznya 60 kor. — 11. Nagyszalontai 
egyházmegye: Belényes-Tárkány 80 kor. — 12. Szatmári 
egyházmegye: Angyalos 50 kor. Csenger-Ujfalu 50 kor. 
Fülpös-Darócz 50 kor. Géberjén 50 kor. Gyügye 50 kor. 
Hérmánszeg 60 kor. Jánk 50 kor. Kis Szekeres 50 kor. 
Komlódtótfalu 50 kor. Kömörő 60 kor. Majtis 50 kor. 
Penyige 50 kor. Puszta-Darócz 50 kor. Rápolt 50 kor. 
Sima 50 kor. Szamos-Becs 50 kor. Ura 50 kor. Zsaro-
lván 50 kor. Összesen 85 egyház: 4650 koronát. 

V. Az erdé ly i e g y h á z k e r ü l e t b e n : I. Vajda-hunyadi 
egyházmegye: Rákösd 50 kor. Rács 50 kor. Ö-Berettye 
50 kor. — II. Nagy-enyedi egyházmegye: Mező nagy-csán 
60 kor. Istvánháza 50 kor. Bágyon 50 kor. Gsombord 
50 kor. Nagy-Lak 50 kor. — I I I . Kolozs-kalotai egyház-
megye: Kóród 40 kor. Magyarókerekek 50 kor. Györgyfalva 
50 kor. Bogártelke 100 kor Alsó-Jára 50 kor. Méra 60 kor. 
Sárvásár 50 kor. Nyárszó 50 kor. — 1V. Szilágii-szolnoki egy-
házmegye: Lecsmér 60 kor. Egrespatak 60 kor. Böős-
háza 60 kor. Völcsök 100 kor. — V. Deési egyházmegye : 
Damokos 50 kor. Magyar-köblös 50 kor — VI. Széki 
egyházmegye. Szamosújvár 60 kor. Vicze 50 kor. Bacza 
50 kor. Nagy-Devecser 50 kor. — VII. Nagy-sajói egyház-
megye: Teke 60 kor. — VIII. Görgényi egyházmegye: 
Mező Örménves 100 kor. Maros-Jára 50 kor. Abafája 
50 kor. Bala 1. e. 50 kor. Unoka 50 kor. Köbölkút 50 kor. 
Kis-Illye 50 kor. Badnótfája 50 kor. — I X . Marosi 
egyházmegye: Mező-Szabéd 1. e. 50 kor. Ny.-Szt.-Imre 
50 kor. Száltelek 50 kor. Göcs 50 kor. Kis-Görgény 50 kor. 
Moson 50 kor. Csóka 50 kor. Vadasd 50 kor. Kakasd 
50 kor. Székes 50 kor. Szent-Simon 60 kor. Torboszló 
60 kor. Jedd 50 kor. Nagy-Adorján 50 kor. Tompa 50 kor. 
Böő 50 kor. Hagymás-Bodon 60 kor. Rigmán 50 kor 
X. Küküllői egyházmegye: Deésfalva 60 kor. XI. Nagy-
szebeni egyházmegye: Balázsfalva 60 kor. Hari 50 kor. 
XII. Udvarhelyi egyházmegye: Magyar-Hidegkút 60 kor. 
Magyaros 1. e. 50 kor. Hodgya 50 kor. Sándorfa 50 kor. 
Ábrahámfalva 50 kor. Csekefalva 50kor . Patakfalva 50 kor. 
Szent-László 50 kor. Farczád 50 kor. Ége 50 kor. Bö-
zöd 50 kor. — X I I I . Orbai egyházmegye : Papolcz 80 kor. 
Telek 50 kor. — XIV. Sepsii egyházmegye: Komolló 
60 kor Nyén 50 kor. Eresztevénv 50 kor. Erősd 50 kor. 
Kilyén 50 kor. Szacsva 50 kor. S.-Zalán 50 korona. 
X V. Gyulafehérvári egyházmegye : Benedek 60 kor. Tövis 
50 kor. — XVI. Erdővidéki egyházmegye: Miklósvári 
I. e. 60 kor. Bibarczfalva 50 kor. Összesen 80 egyház: 
4330 koronát. — Mindaz öt egyházkerületben összesen 
259 egyház: 16,260 korona összegben. 



K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A methódistáknak, letűnő századunk elején volt 260,000 

tagja és 1.040.000 ú. n. h íve; 1898-ban pedig volt 
7.100,600 tagja és próbatagja s 28.402,400 híve. Nagy-
Britanniában,' Irlandot is beleértve, a valódi methódisták 
száma a századelején 140,000 volt. az ú. n. hívőké 560.000; 
1898-ban pedig volt a felekezeteknek 881,637 tagja és 
3.526,548 híve. A baptisták száma az egész világon 1897-ben 
5.136.215 volt; csak magában Angliában 1897-ben 237,714-
gyel szaporodott a felekezet. Németországban van a baptis-
táknak 800 prédikáló helyük, és pedig Szászországban 30, 
Hannoverában 40 s Hassziában 60. E két felekezet mind-
egyike a legagilisebb s a külmisszió terén is kitűnő fele-
kezete a prot. egyháznak. 

Az anglikán egyház őnkénytes adományairól 1898— 
1899. húsvétjáig érdekes statisztikát közöl a Times Church 
tudósítása nyomán a »Chr. der chr. Welt« ez évi 14-ik 
száma. — Nevezett egyháznak ugyanis a jelzett évben, 
adományok, kollekták és legátumok címén mindössze 
7.464,434 vagyis 150 millió márka jutott. Ez adományok-
ból a belmisszió céljaira 548.881, a katonai és tengerészeti 
misszióra 70.551, a mértékletességi egyletekre 39.190, a 
külmisszióra 772,246, iskolai célokra 1.220,000, humánus 
célokra 428,273, a lelkészek fölsegélyezésére 798,521, pap-
lakok fölépítésére 111,610 s az egyházközségek szegé-
nyeinek támogatására 524,238 esik. E nagyszerű adomá-
nyok között nincsenek kimutatva azok az évi adományok, 
a melyeket némely tehetősebb egyháztagok a missziói 
társulatoknak s a brit bibliai társulatnak adtak. 

A mormonokról r i tkábban szól a külföldi prot. sajtó. 
Fatytúhaj tása ez a protestantizmus fájának, a melynek 
előbb-utóbb le kell száradnia. Most egy érdekes jelenség-
ről értesít a »Chr. der chr. W.« Utah, a mormonok állama 
a mult évben egy Roberts nevű ismert poligamista 
mormon hivőt küldött az amerikai egyesült államok kon-
gresszusába. Ez ellen azonban a leghatalmasabban fel-
zudult a prot. közvélemény tiltakozása. Tömeges petíciók-
kal követelték a poligamistának a kongresszusból kirekesz-
tését, s a kongresszus csakugyan egy bizottságot küldött 
ki ez ügyben. A bizottság is, az amerikai törvényre 
hivatkozva, Roberts képviselőnek, mint poligamistának a 
kongresszusból való kizáratását javasolta, s e javaslat 
alapján 268 szóval 50 ellenében Roberts a kongresszus-
ból tényleg ki is tiltatott. Amerika nagyszámú egyházai 
Róberts kiutasításában »morális győzelmet látnak milliók 
családi életére nézve*. Kíváncsiak vagyunk a további 
fejleményekre. Roberts visszautasítása politikai természetű ; 
azonban, befolyással lesz a mormonok egyházpolitikai 
törekvéseire is. Az is lehetséges, hogy a mormonok 
Robertsben a vallási türelmetlenség áldozatát látják, s így 
a vértanú buzgalmával még inkább ragaszkodni fognak 
téves meggyőződésökhöz. Valóban a mormonizmus sajná-
latos tévedése a vallási meggyőződésnek és szégyene a pro-
testantizmusnak. 

Az ókatholicizmust már sokszor eltemette a pápás 
sajtó, s a kath. reformegyház mégis él, sőt úgy Bajor-
országban (a hol pedig a kormány a legmostohábban 
bánik vele), mint Olaszországban, Svájcban, Amerikában 
és Ausztriában örvendetesen fejlődik. A »Los von Rom* 
mozgalma is javára szolgált az ókatholicizmusnak Grátz-
ban, Schönbergben, Leobenben, Gablonzban és Dessen-
dorfban. Közelebbről Ausztriában nekünk protestánsoknak 
legjobb szövetségeseink az ókatholikusok. Evang. állás-
pontjuk a protestantizmussal együtt nagy ár ta lmára van 

a pápás uralomnak Ausztriában. Kár, hogy a porosz 
kormány megvonta tőle az évi 6000 márka államsegélyt, 
s az idén sem vette azt föl az állami költségvetésbe a 
bonni ó-katholikus pap-képző javára . Friedberg fel-
szólalására azonban megígérte a kultuszminiszter, hogy 
a jövőben föl fogja venni. Egy államilag elismert vallási 
közösség valóban nem is lehet el akad. papképző-intézet 
nélkül. 

A bonni theológia egyik legillusztrisabb képviselője 
s az ókatholikus vallási közösség egyik oszlopos tagja 
halt meg a minap Reusch H. személyében. Anima can-
dida volt a szó legnemesebb értelmében, ki valódi kegyes-
ségével, óriási tudásával és szeretetreméltó jellemességével 
tűnt ki az új vatikáni dogmát támadók sorából. Bibliai 
bevezetése széles körökben ismeretes. Világhírű müve a 
Döllingerrel együtt kiadott »Morálviták történelme a jezsui-
ták és redemplonisták köréből«, a melyből Lapunkban mi 
is gyakrabban közöltünk szemelvényeket. Ismertebb iratai 
még a német püspökökről és a római index történetéről 
szólanak. 

Az örmény keresztyénekről érdekes statisztikát közöl 
a »Chr. der chr. W.« legújabb száma. Hat német társulat 
2200 árva gyermeket gondoz; 300-at a svájciak, 2000-et 
az amerikaiak és angolok, és 800-at maguk az örmények 
Iáinak el. Az örmény szeretetmunkásság lelke Lepsius, 
ki személyesen szerzett tapasztalatai nyomán agitál az 
üldözött örmények mellett. Dacára a német beavatkozás-
nak, a török hatóságok most is üldözik az örmény 
keresztyéneket. A bethlehemi német árvaház alig fogad-
hat ja be a nagyszámú szerencsétleneket. Lepsius szerint 
az örmények között felekezeti irányú misszióval mire 
sem mehetünk. Az ev. ker. szeretettevékenységnek itt 
sajátos módjai, útjai és céljai vannak. A prot, misszió-
nak távol kell itt lennie minden porszelitáskodástól. 

Az assumptionisták pöre tartotta legközelebb 
lázas izgatottságban a francia egyházi és politikai körö-
ket. Az assumptionisták a jezsuita rendből váltak ki és 
kontemplativ szegényes életmódjuk és votumaik dacára 
milliárdokkal rendelkeztek. E nagy vagyonnal szervezett 
agitációt indítottak a köztársasági kormány ellen a mon-
archikus-klerikális uralom feltámasztása javára . Szabályai-
kat a pápa nem erősítette ugyan meg, de azért mégis 
megtűrte köztársaságellenes politikai mozgolódásaikat. — 
Machinációik azonban nem régen napfényre kerültek, 
s bíróságilag elítéltetve, a kegyes társaság »csalás« miatt 
kiutasíttatott Franciaországból. A francia püspököknek 
fanatikus agitációja és kormányellenes demonstrálása mit 
sem segített, s az assumptionisták pöre ismét csak érlelte 
a f ranciákban azt a meggyőződést, hogy »r. katholikus-
nak maradni romlást jelent az országra«, s »a kis ref. 
familia«, főleg annak illustris tagja, Sabatier theol. tanár 
iránt megint élénkebb az érdeklődés. Guyot volt minisz-
ter nyíltan kijelentette, hogy »Franciaország mindent 
veszíthet, ha pápás marad, s mindent nyerhet, ha protes-
tánssá lesz«. De nemcsak az érettebb politikai belátás, 
hanem a mélyebb vallási meggyőződés s az üdv u^áni 
sóvárgás is kedvez a francia »Los von Rom* mozgalom-
nak. Több áttért r. kath. lelkész, beható elméleti és gyakor-
lati vizsgálat után az ev. egyház vagy missziói szolgá-
latba lépett; többen pedig a párisi prot. fakultáson tanulnak 
theológiát. A »Los von Rom* mozgalma Franciaországban 
mindenesetre egyike a legérdekesebb és legtanulságosabb 
ev. mozgalmaknak. 

Ausztria-Magyarországon is sok följegyezni valót 
találunk. Maguk a csehek és szlovének is kezdik már 
emlegetni Huss Jánosnak reformátori törekvéseit. A cseh 
»Los von Rom* mozgalom élén egy dr. Iskra nevű, volt 



berni ó-ka th . lelkész áll és egy Huss képevei ékesített 
lapot is ad ki. — Inkább német nemzeti i rányú a re form-
mozgalom Tyrolban, mely nemzeti jellege mellett is az 
evangél ium ügyét szolgálja. Az áttérések Csehországban, 
Morvában és S tyr iában igen gyakoriak, s 16 cseh, 9 styriai, 
és 5 morva ev. vikáriatus létesült. Bécsben újból 10 átté-
rés volt, Tepli tzben 30, s a mozgalom óta több mint 
800 . A pápások fana t izmusa nem ismer határ t , s egy 
át térni akaró karmeli ta szerzetest h idegvíz-kurára akar t 
ítélni püspöke. 

Hazánkról is szól az ének ú j ra Beyschlag lapjában. 
A régi nóta j á r j a , a mely, hogy meg ne szűnjék, gon-
doskodnak arról szász atyánkfiai »Mas módon, de azért 
hasonló üldözési kedvvel folyik a német ev. élet elnyo-
matása a magyar birodalmi részben* — mondja 
Beyschlag. »A magya r kormány, a melynek liberalizmusa 
hiú látszat, nem rég megengedte az erdélyi római pöspök-
nek »az erdélyi püspök* cím haszná l a t á t ; holott tudjuk, 
hogy az erdélyi részeken van még egy szász s egy román 
püspök is. (Hogy ref. püspök is volna, arról mit sem tud 
az a bizonyos erdélyi tudósító.) A szászok ev. ta r tomá-
nyi gyűlése erélyes protestálással élt e jogtalansággal és 
törvénytelenséggel s z e m b e n ; de ez a protestáció mit sem 
fog használni , mivel Bóma számára a németség ellen 
»sind jene liberalen magyarischen Herren immer zu ha-
bén*. Majd így folytatja Beyschlag. »lgen, a nemetség ellen 
síkra szállani szolgálatkészek maguk a protestánsok is. 
Öt évvel azelőtt a magyar ev. egyház ismeretes sovi-
niszta püspöke (sic !): Zelenka Pál betörést tervezett a szász 
ev. egyháznak államjogilag biztosított t e r renumára , a mi-
dőn annak északi és keleti részét, mint missziói területet 
annektá ln i akar ta . De miután a kormány a világos jog 
szerint őt e tervvel elutasította, ezt a jogtalan betörést 
most nyugaton és délen gyakorolja . Hasonló testvérieden 
ténykedéseéri elzárta a minap a Gusztáv-Adolf egyesület 
lipcsei elnöksége a valdensek s a chiesa libera italiana 
előtt az egyesület a j t a j á t ; a míg tehát Zelenka magyar 
ev. egyháza fel nem hagy az erdélyi német ev. egyház 
jogál lapota ellen intézett a t ten tá tumával , addig előtte is 
zá rva ta r tandó a Gusztáv-Adolf egyesület a j ta ja* . Valóban 
sa jná la tos , hogy e nagy tudósnak tá jékozat lanságával így 
élnek vissza a mi szász a tyánkf ia i ! 

Az elzász-lotharingiai egyházi stat isztika körebői 
közöljük Luthardt lapja nvomán a következőket : Római 
katholikus lakossága volt 1871-ben 1.223,161; 1895-ben 
2 . 2 1 3 , 3 0 0 ; az ev. lakosság ellenben a jelzett években volt 
350,698, illetve 311,085. így közelebbről S t rassburgban 
a jelzett időben a pápások 4 3 ezerről 61 ezerre , a pro-
testánsok ellenben 31 ezerről 54 ezerre szaporodtak. A 
prot . szeretetmüvek közül megemlít jük, hogy az elhagyatott 
ifjúság gondozásával 15 egyesület, a beteg gyermekekkel 
3 szünidei kolónia, a leányokkal 7 otthon, s az ifjak és 
leányok gondozásával 50 egylet foglalkozik. Van azon-
felül az ev. egyháznak egy-egy intézete a vakok, a siket-
némák és a gyöngeelmejüek részére is. Ezek között a 
legnagyobb aldással a s iketnémák intézete működik, és 
20 .155 márka kiadása mellett 1270 márka felesleggel 
zá r ta le évi számadásá t . A strassburgi diakonissza inté-
zetnek 247 nővére van : az azzal összekötött felsőbb leány-
iskolának pedig 5 0 0 növendéke. Évi bevétele 277 ezer, 
terhe 189 ezer marka . A gyakorlati egyházi életről szóló 
e m e statisztika felette örvendetes, s komoly vallásosságról 
s élő keresztyénségről tesz bizonyságot. 

A szászországi ev. egy hát; fölsegélésére jelentékeny 
összegeket fordít az állam. így templomok és paplakok 
fölépítésére az 1898—99 iki évben 175,480 márkát , papok 
li/etesenek emelesére s egyes gyülekezetek karpot lására 

3165 márkát , segedlelkeszek, kandidátusok gvámoli tására 
27,827 márkát fordított. A fizetési minimumok biztosítására 
a jelzett két évben 210,659, és rendkívüli személyes lel-
készi pódekokra 8070 márkát fordított. Ezenfelül a mini-
mumra évenként szükséges 125.900. személyes pótlékokra 
269.970, s rendkívül segelyekre 7850 márka. A lelkészi 
nyugdíjasok száma 1894 óta 171-ről 152-re szállott alá, 
s ezek 1898 végén 542,716 márkát kaptak nyugdíjkepen 
az állami pénztárból. 

Stáhelin R. baseli t anár és Frede T. nápolyi német 
ev. lelkész e lhunytában nagy halott ja van a protestan-
t izmusnak. Előbbi márc. 13., utóbbi ápr. 1., hunyt el. 
Stáhelin 1873. óta az egyháztör ténet t aná ra volt a baseli 
egyetem theol. fakultásán. Mestere volt a prot. egyház-
történetirásnak. Mar első műve is, mely »Erasmusnak a 
reformációhoz és Baselhez való viszonyát* tárgyalja, az 
élénk történeti érzékkel és ragyogó előadással biró tudóst 
sejtetik az olvasóval. 1875. óta rendes t aná r volt Hagen-
bach hírneves tanszékén. Elődjéhez hiven a reformáció 
utáni u j abb egyháztörténetre fordította figyelmét, s Kautzsch-
nak Haliéba, Bielim tanszékére történt költözése után az 
enciklopédiát is előadta. Testi szenvedései dacára fá rad-
hatlan előadó tanár és iró volt. Legnagyobb müve »Zwingli 
életéről és működéséről* szól (4 köt. 1895—97.) 
Theológiailag s egyházpol i t ika i ig az ű. n. középpárlhoz 
(theol. egyh. társulat) tartozott, s ennek »Kirchenblatt * 
nevű o rganumában számos cikke és tanulmanya jelent 
meg. Szélhűdés vetett véget sokat szenvedett munkás 
életének. — Lic. Fredc T ivadar 66 éves korában hunyt 
el. Szorgalmas munka tá r sa volt Luthardt »Th.-Ztg.*-jának. 
a melyben igen sok tanulmányt tett közzé az alsó olasz-
országi pápás pogányos és babonás kultusz köréből. Az 
olaszországi német ev. egyházak széniorukat gyászolják 
benne. Az olasz modern pápás katholicizmusnak egyik 
legalaposabb ismerője volt. »Képei az alsó olaszországi 
Madonnakultuszról* méltán sorozhatok Hase és Tschackert 
polemikus müvei mellé. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Az angol egyházi élet köréből. 
A pápa és az angol r. katholikusok hazafisága. — A kártya és a 
»r. kath. igazság«. — A rituálisták ijedelme. — Az ír r. katholikus 

egyetem. — Az angol szabad egyházak a leányokért. 

A vat ikáni saj tó heves Drevfus-ellenes állásfoglalása 
már a mult évben felszólalásra bírta az angol r. katho-
likus egyház laikus tagjait. Most u jabban még nagyobb mél-
tat lankodást ébresztett fel bennök a Vatikánból inspirált 
Osservatore Romano angol-ellenes hangja. A laikusokat, 
különösen a római kath. hírlapírókat végleg felingerelte 
Vaughan bibornok böjti pásztorlevele, melyben a kardinális 
ká rhoz ta t j a az angol r. kath. saj tó által fölvett független 
szellemet. Szerinte a r. kath. sa j tónak az a kötelessége, 
hogy alázatosan kövesse az egyházat . De persze e laikusok 
r. katholikus voltuk mellett is a szabad angol nemzet 
tagjainak érzik magukat , s nem vezethetők oly könnyen 
a jár.szalagon. Hogy a zűr -zavar t megszüntessék és a 
bekövetkezhető nagy ba jnak elejét vegyék, Norfolk herceg, 
a r. katholikus egyesület elnöke levelet írt Bampolla 
bibornoknak. melyben kéri, hogy az Osservatore Romano 
hagyjon fel az angolok támadasával . A bibornok válasza 
valódi római ravaszsággal volt írva. Elismeri, hogy az 
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Osservatore Románc, segélyt huz a pápától, »de mégsem 
hivatalos lapja a szent-széknek*. Egyedül a »Nostre 
Jnformazione« rovatban megjelentekre van a pápának 
befolyása. Egyszersmind tudatja, hogy e lap megszüntette 
a támadásokat, és édeskésen biztatja a herceget, hogy »a 
Szent Atya mindig élénk és különös érdekeltséggel visel-
tetik Anglia iránt, a mit már oly sokszor ki is mutatott*. 
A Times kimutatja, hogy a kardinális nem mondott iga-
zat, mert a lap folyton támadja az angolokat, — és ha 
csakugyan felhagyna velők, nem azt bizonyítaná-e, hogy 
az Osservatore Romano egész teljességében a vatikán 
lapja ? 

Dr. Horton egy Szemlében azt írta, hogy a jezsuiták 
szerint a kártyajáték egészen ártat lan valami. S ha valaki-
nek költeni való pénze van : szabadságában áll úgy túl-
adni rajta, a hogy neki tetszik. Válaszul erre egy jezsuita 
páter a szószékből ezeket mondot ta : »Dr. Horton állí-
tásában az igazságnak oly parányi magva van, hogy az 
olvasó érzi, hogy midőn ő kath. igazságot vizsgál a brit 
közönség előtt, azt csak homoepatikus adagokban teszi*. 
Egyébiránt ezeket mondot ta : Bátran megvallja, hogy a 
játékszenvedélyt analizálni nem lehet. Ezért az oda tar-
tozik az ember lényegéhez, ép úgy, mint pl. a harmónia 
iránt való fogékonyság. Tehát úgy véli, a kártyajáték 
szenvedélye is, mint minden más egyéb szenvedély, illő 
tartózkodással kielégíthető. Egyik ember az operát, másik 
a drámát szereti. Egyik képeket, másik levél-bélyegeket, 
ismét másik autografiákat gyűjt. A mint a körülményei 
engedik, a szerint költhet ezekre. A másik meg fogadni 
szeret, s ő maga is képes volt egy éven keresztül a 
bookmakereknél fogadásokat tartani. És ha esetleg kedve 
jönne s marokkal rakná a pénzt a kockára, ki szólhatna 
ellene, ha ugyan annyit költ-e, a mennyit költhet ? stb. — 
íme tehát még egy jezsuita is visszariadt attól, hogy 
Hortont egyenesen hazugsággal vádolja, sőt még bizony-
ságot tesz mellette. 

A rituálisták már-már elbizakodtak. Azt hitték, az 
anglikán egyházat szép rendben átcsempészhetik a római 
egyházba. Azonban olyan oldalról indult meg ellenök a 
támadás, a melyre eddig nem is gondoltak, s a mely 
alighanem el is söpri őket. A Rccord című lap adta ki 
a jelszót: »A háború bevégezte után, az általános képviselő 
választás alkalmával kell kiirtani az egyházból a misét 
és a fülbegyónást. A képviselő-jelöltek választhatnak e 
között: vagy segítenek kitépni e gyomokat, vagy kimarad-
nak a parlamentből«. A terv úgy látszik sikerül is, mert 
a választó-kerületekben a protestáns érzelműek már is 
szervezkedtek. Hir szerint 465 kerületből már eddig 
347-ben bizonyos, hogy csak antirituális képviselőt fog-
nak választani. A romanizálók meg vannak ijedve ször-
nyen. Kapkodnak ; meg akarják kiséiieni egy alap terem-
tését, a melynek segítségével a nagy közönséget röpiratokkal 
árasztanák el, a melyekben az ellenük emelt vádakat 
pontról-pontra megcáfolnák. Vájjon hiszi-e valaki, hogy 
a fölébredt erős protestáns érzületet szofizmákkal el tud-
nák szédíteni ? 

Az ír és angol r. kath. főpapok az állam költségén 
r. kath. egyetemet szeretnének felállítani Dublinban. Remé-
nyük aligha valósul. Most, hogy a parlamentben újra 
szóba hozták a kérdést : több képviselő, a ki eddig a 
terv mellett volt, ellene nyilatkozott. Elégnek tartják, ha a 
dublini állami egyetemen a r. katholikusok gondoskodnak 
a r. kath. vallásoktatásról. Az egész házban 62 irlandi 
képviselőn kivül mindössze 30 angol, skót és walesi kép-
viselő lelkesedik az ír r. kath. egyetemért. 

Az angol szabad egyházak Sheffieldben tartott kon-
ferenciáján egy nagyfontosságú eszmét vetettek föl és 
fogadtak e l ; t. i. hogy mindenik egyház a maga kebelé-
ben több gondot fordítson a serdülő leánykák vallásos 
nevelésére. Elhatározták, hogy az anglikán, már rég fenn-
álló »Leányok egyesülete* mintájára egyesületeket szer-
veznek. Fölösleges arról beszélni, hogy mily nagy hord-
erejű és mily hasznos leend ez eszme megvalósulása. 
Mily óriási hatalom leend a szabad egyházak kezében, ha 
a leánykák százait és ezreit megerősítik az evangélium-
hoz és egyházaikhoz való ragaszkodásban ! 

A Ghr. W . után. — a — s . 

E G Y H Á Z . 

A reformátusok konventje f. hó 24., 25., 26. és 27. 
napjain tartotta ez évi rendes gyűlését, melynek két első 
napjáról Lapunk más helyén részletes tudósítást adunk. 
A más két napi ülésről jövő számunkban referálunk. 
Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy az utolsó előtti na-
pon a közjogi, a misszióügyi és a közigazgatási bizottság 
jelentései intéztettek el. Simán, zajosabb jelenetek nélkül 
folyt a tárgyalás eleitől végig. Még az erdélyi püspöki cím 
kérdése sem vert nagyobb hullámokat. A közjogi bizott-
ság javasla tára egyhangúlag és minden hozzászólás nélkül 
fölterjesztést tesz a konvent a kultuszminiszterhez, hogy 
ezt a közjogi sérelmet megfelelő módon elenyésztetni szí-
veskedjék. Fölterjesztések tétetnek a ref. tábori lelkészek 
szaporítása, beosztása és rangsorozatuknak méltányosabb 
megállapítása tárgyában is, valamint abban a tárgyban is, 
hogy a ref. lelkészek a katonaság körül végzett lelkészi 
teendőikért méltányos és illő díjazásban részesíttessenek. 
A konvent április 26-án be is fejezte tanácskozásait , más 
napra csak a jegyzőkönyv hitelesítése és a kongrua-
bizottság megválasztása maradt. 

R e f o r m á t u s m i s s z i ó a f e l v i d é k e n . A nyitrai ref. 
missziói egyház ifjú lelkésze, Sedivy László nagy buzgó-
sággal igyekszik összegyüjtögetni és lelki táplálékban 
részesíteni a felvidék elszórtan élő református híveit. A 
húsvéti ünnepek alkalmával, az ünnep másnapján is össze-
gyűjtötte a trencséni, liptói, árvái és vágvölgyi híveket 
Trencsénbe és úrvacsoraosztással egybekötött istentisz-
teletet ' tartott a számukra a megyeház dísztermében. 
Ugyanezen alkalommal történt meg az előkészített gyer-
mekek konfirmálása és a misszió által életrehivott t ren-
cséni leányegyház presbitériumának ünnepélyes felesketése 



is. — Isten adjon a megindult jó m u n k á r a áldást és 
kegyelmet! 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s . Gyurátz Fereno dunántul i 
evang. püspök f. hó 23-án indult el a to lna-baranya-
somogyi egyházmegye meglá togatására . E püspöki kör -
ü t ján fogja felavatni , f. hó 29-én a gyönki egyház új 
templomát is. 

P r o t e s t á n s f e l o l v a s ó e s t é l y . A karcagi Refor-
mátus Olvasókör f. hó 15-én, húsvét másodnapján igen 
sikerült felolvasó-estét rendezet t . Az estélyen, mint meg-
hívott vendég, jelen volt dr. Kecskemétiig Is tván kolozs-
vári ref. theol. t aná r is s e lőadásával mindvégig lekötötte 
a nagyszámú hallgatóság figyelmét. Kecskeméthy beszédén 
kivül még Kiss Sándor és Nádasán József szavalata i 
szereztek a közönségnek nemes élvezetet. 

E g y h á z m e g y e i é r t e k e z l e t . A debreceni ref. egyház-
megye f. é. má jus hó 8 - á n tar t ja meg lelkészi ér tekez-
letét Bere t tyó-Újfa luban. Az értekezleten Szabó József 
bárándi lelkész felolvasást fog tar tani »A szocial izmus és 
a keresztyénség* cím alatt. 

Száz éves templom-jubileum. A rákoskeresztúri 
evang. egyház a húsvét ünnepe a lkalmával ülte meg nagy 
buzgósággal és ünnepélyességgel temploma száz éves 
jubi leumát . Az ünnepélyes istentiszteleten, a melyen a 
róm. kath. egyház és az izraelita hitközség is képvisel-
tette magát , Majba Vilmos fővárosi val lás tanár tartot t 
alkalmi beszédet ; Jezsovics Pál cinkotai lelkész pedig a 
jubi leumnak a gyülekezetre nézve nagy fontosságát muta t ta 
fel. Az ünnepélyes hálaadó istentiszteletet Dubovszky 
Nándor helybeli lelkész rekesztette be buzgó imádsággal. 
Az ünnepély után közebéd volt. 

Kun Bertalan lelkészi jubileuma. Folyó hó 
24-én tölt be 5 0 éve annak , hogy Kun Bertalan t iszán-
inneni püspök a miskolci lelkészi állást elfoglalta. Az im-
már 83 éves ősz pásztor eme jubi leumát szerető gyülekezete 
méltóan kivánja megünnepelni. Egyetemes konventünk 
szintén meleg ovációban részesítette ez a lkalommal a 
tiszteletreméltó aggas tyánt f. hó 12-iki ülésében, Wlass ics 
Gyula kultuszminiszter pedig levélileg fejezte ki előtte 
üdvözletét. Tisztelettel, szeretettel állunk meg mi is az 
ősz püspök előtt, ki - élete drága kincseit, szíve, lelke 
érzéseinek és erőinek legjavát szentelte szeretett gyüleke-
zetének, kerületének és az egyetemes magya r ref. egy-
háznak, s szivünk legtisztább fohászát bocsát juk fel a 
kegyelem Istenéhez, hogy az ő hasznos és áldásos életét 
tar tsa meg még sokáig a mi j a v u n k r a ! — A mikor azon-
ban e jubi leumról megemlékezünk, nem hal lgathat juk el 
csodálkozásunkat a felett, hogy erre az alkalomra nem 
került ki a kultuszminisztériumból egyéb, mint egy üdvözlő 
levél. Az »üldözött* római katholikus egyháznak legújab-
ban kinevezett váci püspöke néhány hónap múlva bizo-
nyára megkapja a v. b. t. t. címet és ki tüntetés t ; hát 
az »uralmon levő* ref. egyház püspökei, s épen Kun 
Bertalan s zámára , a ki már 58 éve lelkész, 3 5 éve 
püspök, 16 éve konventi elnök, s két zsinatnak volt 
elnöke, s a ki életét teljesen magasztos hivatásának 

szentelte, — nem jut egyéb, csak egy miniszteri gratu-
láló l e v é l ? ! 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A magyarosi ref. egyház Ravasz 
Bélát választotta meg lelkipásztorává. 

Az é r m e l l é k i ref. e g y h á z m e g y e Nagy István 
esperes és Zsigó Endre gondnok elnöklete alatt tartot ta 
meg közgyűlését. Foglalkoztak az egyházi adózás kérdé-
sével az esperesi jelentés a lap ján . Az egyházi adó átlag 
88°/0-a az á l lamadónak, a mi mutat ja , hogy az érmellek 
gyülekezetei is á l ta lában véve nyögnek a teher alatt és 
nagyon reájok férne a segítség A nagyváradi ref. felső 
leányiskolával kapcsolatban szervezendő női-tanitóképezde 
ügyét lelkesen pártolta a gyűlés és elhatározta, hogy 
annak támogatására minden egyház és lelkész két-két 
s minden tanító egy-egy koronát fizessen évenként . Tar-
gyalta még a gyűlés, egyéb, egészen beltermeszetü ügyein 
kivül az evang. egyháznak az egyetemi prot. theol. fakul-
tás felállítására és az állami dotációra vonatkozó memo-
r a n d u m á t és a legmelegebben ajánlotta őket a kerületi 
gyűlés figyelmébe. 

Konfirmáció a budapesti ref. egyházban. A 
budapesti ref. egyházban a mult héten vette kezdetét a 
konfi rmációra való előkészítés. A jelentkezettek száma 
meghaladja a háromszázat , ö t helyen foly naponként a 
t an í t á s : a ref. főgimnáziumban, a rózsa-utcai imaház-
ban, a Zuglóban, Kőbányán és a budai egyházrészen. 
A pesti részen Papp Károly, a budai részen Haypál 
Benő lelkészek vezetik a tanítást , a vallástanárok segít-
ségével. A taní tásban segédkeznek: Keresztesi Samu, 
Török József , Péntek Ferenc, Bocsor Lajos, Kóréh Endre, 
Székely József és Hankó Gyula katekheták. 

A róm. kath. püspöki kar véleménye az auto-
n o m i a ü g y é b e n . Az autonomiai kongresszus tudvalevőleg 
elhatározta, hogy a 27-es bizottság szerezzen tájékozást 
a ko rmánynak s a püspöki karnak az autonomia ügyében 
elfoglalt ál láspontja felől. Gróf Szápáry Géza a nyilatkozásra 
felkérte mind a két faktort , s a legutóbbi püspöki kon-
ferencia Schlauch, Császka és Hornig püspököket bízta 
meg véleménye formulázásával . A püspöki kar véleménye 
az illetők által formuláztatot t is s azt a következőkben 
ismertetjük, az ily ügyekben »jól informált* Budapesti 
Hirlap alapján. A püspöki kar szeme előtt Erdély példája 
lebeg. A mi ott lehetséges volt, az lehetséges a tulajdon-
képeni Magyarországon is. A katholikus alapokra és ala-
pí tványokra nézve, valamint ez alapokból föntartott intéze-
tekre nézve kimondja, hogy ezek r. katholikus jellege 
kétségtelen. Az 1548. országgyűlés XII törvénycikke ki-
mondja , hogy az elhagyott apátságokból és monostorok-
ból alakított alapokat r. katholikus intézményekre és isko-
lákra fordítsák. Ez a törvény i ranyadó a vallási és t anu lmá-
nyi a lapokra nézve. Határozot tan kimondja az 1790—91. 
XVI. törvénycikk is, hogy a r. katholikus alapítványok 
csakis r. katholikus, az evangélikus alapítványok csakis 
evangélikus célokra fordíthatók. Ez alapoknak és alapít-
ványoknak r. katholikus volt a kezelése is minden időben. 
Az 1848-iki XXVIII . törvénycikkely az összes bevett vallás-
felekezetekre nézve, az 1895-iki törvény továbbá az ezután 
beveendő felekezetekre nézve biztosítja az alapok és alapít-



ványok autonom kezelését. Csupán a r. katholikus egyház, 
a mely az állammal egykorú, egyedül van kizárva az alapok 
és alapítványok kezeléséből, pedig a politika mostani helyze-
tében a vallás és közoktatási minisztérium legjobb szándéka 
mellett sem lehet hivatva arra, hogy ez ügyekben a r. 
katholikus lakosság megnyugtatására képviselhesse. Követeli 
tehát a r. katholikus alapoknak és a budapesti egyetem 
alapjának kiadását. Azt a tervet, hogy ez alapok kezelése 
egy, világiakból és alsó papságból álló autonomiai bizott-
ságra ruháztassék, a püspöki kar egyáltalán nem fogadja 
el. Szerinte ez nem egyeztethető össze az egyház hierar-
kiai alkotmányával, mely isteni mü s a melyet megbon-
tani nem szabad. A r. katholikus egyház Magyarorszá-
gon egy a püspökökkel és a püspökök az egyházzal. Az 
egész nép és az egész közösség gondja és felelőssége a 
püspököké. E kormányzat és felügyelet nem szorítható 
csak a lelkiekre és nem vonhatók ki alóla az iskolák 
és vagyoni ügyek sem, melyek szintén lelki célt szolgál-
nak. Ilyen szervezet soha sem állott fönn, mert a hierar-
kiai kormányzatban minden a püspök joghatósága alatt 
állott. E szervezet tehát nem lehet olyan gyűlés, mely 
önkormányzat i hatósággél bír és a melyen a püspök 
csak elnökölhet, azután végrehajtja a határozatokat . 
Az egyházi javadalmak betöltéséről azt mondja a püspöki 
vélemény, hogy az főkegyúri jog. Hasonlóképpen szigorúan 
föntartandónak véli a kanonoki állásokra nézve az eddig 
jelölést. A káptalani hatáskört, hogy az egyházmegyei ala-
pokat és alapítványokat ellenőrizze, határozottan föntar-
tandónak mondjak. Az autonómiát csakis ilyen formában 
hajlandók elfogadni a püspökök. 

I S K O L A . 

I sko la i t a n u l m á n y - k i r á n d u l á s o k . A húsvéti szün-
idő alatt két ref. főgimnáziumunk rendezett ifjúsági 
tanulmány-kirándulásokat a magyar tengerpartra: a szat-
mári és a sárospataki gimnázium. Néhány tanáruk veze-
tése alatt meglátogatták az ifjak Fiumét és a magyar 
tengerpartot, azután pedig a főváros nevezetességeit és 
gyűjteményeit tekintették meg. Igen igen nagy hasznuk 
van az ilyen, aránylag kevésbe kerülő kirándulásoknak az 
i f júság látókőre bővítése szempont jából ; azért melegen 
ajánljuk azt többi iskoláink figyelmébe is. 

A p o l g á r i i s k o l á k re formja . Az országos polgári 
iskolai tanáregyesület választmánya f. hó 23-án választ-
mányi ülést tartott a fővárosban, a melyen a polgári 
iskolák reformját és a polg. iskolai tanárok sérelmeit tár-
gyalták. A választmány tagjai ez alkalomból felkeresték 
küldöttségileg a kultuszminisztert és Morlin Emil osztály-
tanácsost is, hogy ügyeiket jóakaratú figyelmökbe ajánl-
ják. A küldöttség vezetője Lád Károly volt, a ki rövid 
üdvözlés után a polgári fiúiskolái tanárság ragaszkodását 
fejezte ki a miniszter iránt. Ezután a polgári fiúiskolák 
reformjának a közönség érdekében lehető gyorsítását és 
oly irányú keresztülvitelét kérte, hogy a hét osztályra 

tervezett iskola egységes legyen s hogy a polg. iskola 
tanárok szerzett jogai, a mennyiben 6 osztályú iskolában 
tanításra vannak képesítve, csorbát ne szenvedjenek. Ez 
ügyben az egyesület emlékiratot is terjesztett be. Egyúttal 
kérte az állami és államilag segélyezett polgári iskolai 
tanerők fizetése ügyében beadott emlékiratnak elintézését, 
vagyis az elvont igazgatói tiszteletdíjak visszaadását, a ren-
des tanároknak a X és IX. osztályok közti megfelezését 
és a segédi állásoknak az okleveles polg. isk. tanerőknél 
való beszüntetését. — A miniszter kijelentette, hogy a 
polgári iskolák reformját igyekszik minél előbb keresztül-
vinni; de mivel azzal igen sok más megoldandó kérdés 
is van kapcsolatban, a kivitel igen nagy körültekintést 
igényel. Azon lesz különben, hogy a reformált polgári 
iskola színvonala ne szállíttassák alá és a tanárok jogai 
ne csorbíttassanak. Legközelebb már beterjeszti a reformra 
vonatkozó törvényjavaslatot, s alkalmat fog adni a leg-
szélesebb körű hozzászólásra. — Ugyanily értelemben 
válaszolt Merlin osztálytanácsos is. 

E G Y E S Ü L E T . 
A » S t u d e n t M o v e m e n t « ; az angol ker. studens 

egyesületek közlönyének f. é. áprilisi füzete néhány érde-
kes közleményt hoz, a január elején Londonban tartott 
missziói konferencia eredményeiről. A közlöny szerkesztői 
a konferencia több külföldi delegátusát felkérték, hogy 
írjanak egy-egy kisebb közleményt a konferencián nyert 
benyomásaikról és annak a hazájokbeli ker. ifjúsági moz-
galmakra gyakorolt hatásairóll A felszólítottak természe-
tesen szívesen engedtek a kívánságnak s így jöttek létre 
ezek az érdekes kis közlemények, a melyek közül kettő 
is szól a magyar ker. ifjúsági egyesületekről. Az egyiket 
Hamar István, lapunk főmunkatársa s a budapesti ref. 
ifj. egyesületnek a londoni konferencián résztvett delegá-
tusa irta s benne a konferenciának a budapesti ref. i f j . 
egyesületre gyakorolt hatását három pont alatt foglalja 
össze. Az egyik jó eredmény szerinte az, hogy a konfe-
rencia még jobban megérlelte az egyesületben azt a meg-
győződést, hogy mind szorosabb összeköttetésbe kell jön-
nie a ker. ifjúság világmozgalmával, ha erősödni és hatni 
akar. A második jó eredmény a febr. 11-kén tartott 
közgyűlés, a melyen Hamar István részletes jelentést tett 
a ker. ifjúsági mozgalmakról ál talában és a londoni kon-
ferenciáról különösen, s ez által is u jabb lökést nyert 
a mi ker. ifjúsági mozgolódásunk, s ennek valamint 
Fermaud körútjának következtében néhány u jabb ifj. egyesü-
let is alakult. A harmadik jó eredmény az, hogy a buda-
pesti ref. ifj. egyesület, hogy a ker. ifj. egyesületek ügyét 
propagálja s a magyar egyesületeket egy nemzeti szövet-
ségbe foglalja össze, elhatározta egy »Ébresztő* című 
ifjúsági közlöny kiadását. A másik közleményt James T. 
Webster a budapesti skót misszió lelkésze, a budapesti 
ref. ifj. egyesület lelkes bará t ja írta s örvendetesnek jelzi 
szintén a magyar ker. ifjúság mozgolódását. 



A » L u t h e r T á r s a s á g b a * a székesfehérvári evang. 
egyházközség legutóbbi közgyűlése a lka lmával 28-an lép-
tek be. Szép dolog e z : bárcsak a M Prot . Irodalmi 
Tár saság tagnyerése felől is ilyen örvendetes hireket 
a d h a t n á n k ! 

GYÁSZ ROVAT. 
f K o v á c s L a j o s hetényi ref. lelkész életének 66-ik 

évében f. hó 22-én szélhűdés következtében elhunyt. 
f C s e r n á k I s t v á n , a máramaros -ugocsa i reform, 

egyházmegye esperese f. hó 20-án elhunyt. 
Nyugodjanak békével! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i h í rek . A király Ádám Gerzson nagy-

kőrösi ev. ref. főgimnáziumi igazgató- tanárnak, a ki a 
középiskolai okta tás terén négy évtized óta példás buz-
gósággal működik, az iskola és az egyház terén szerzett 
érdemei elismeréseül a kir. tanácsosi címet dí jmentesen 
adományoz ta . — A derék tanférf iúnak, a ki a nagykőrösi 
g imnáziumi nevelés egyházias i rányának fenn ta r tása körül 
is érdemeket szerzett , e helyen is melegen gratulálunk a 
jól megérdemelt ki tüntetéséhez. — A debreceni diákkon-
gresszusra a budapesti theologiai i f júság képviseletében 
Malcay Lajos, Forgács Gyula, Nyáry Pál, Mészáros János , 
Kájel Endre, Megyercsy Béla és Tóth Pál küldettek ki 
képviselőkül, a kik e hó 27-én utaztak Debrecenbe. 

* U l t r a m o n t á n d ü h ö n g é s e k . A pápás sa j tónak 
igen nagyon fáj a protestánsok mozgolódása ; nem is szűnik 
meg gyalázkodni ellenünk egyetlen egy nap sem, de elva-
kult dühében úgy tör néha reánk , hogy fegyvere visszafelé 
sül el s önmagát sebzi meg vele. Példa erre a »Magyar 
Állam,* a mely a római katholicizmus üldöztetése felett 
sírván krokodilus könyeket, így ja jdul fel: »Nem fájó-e 
már magában az, hogy az őseink vérével, nemzetünk életé-
vel kilenc századon át egybeforrt vallást (értsd : a római 
kath. vallást) egy sorba rendelik idegenből beplántál t 
szektákkal , melyeknek egyike (értsd : az evangélikus) kény-
telen volt kánoni vétségnek minősíteni a hazaszeretet tel 
ellenkező cselekedeteket*, — e f rázisáradat ulán pedig 
ezt m o n d j a : »A protes tant izmus legnagyobb sikereit an-
nak köszönheti , hogy felekezeti érdekeit mindig egyesíteni 
tudta a nemzeti érdekekkel , szabadságát a nemzet sza-
badságával , jogait a nemzet jogaival*. — Köszönjük e 
vádakat . Csak kutasson a pápás sa j tó ilyenek után a 
nemzetek s épen a magyar nemzet tö r téne tében : talalni 
fog ott még eleget, — s mi mindnyájá t szívesen magunkra 
veszszük, mert ezek mind csak azt a nagy igazságot 
bizonyít ják, hogy a protes tant izmus mindenütt össze tudott 
és össze akar t és össze is forrt a nemzetek életével, azok 
érdekeivel, szabadságával és .jogaival ; tehát hogy a pro-
testant izmus sehol sem idegen, sehol sem nemzet -és haza 

ellenes. De hát az ősök vérével, szintén idegenből beho-
zott s e hazában felgazdagított római katholikus egyház 
össze tudott-e, össze akart-e s összeforrt-e a nemzet éle-
téve l? Ezt is vizsgálja a »M. Á.« s erre is feleljen meg! 

* Az u l t r a m o n t á n p a x é s t o l e r a n t i a . Ugrón 
Gábor nagy hangon bele kiáltotta a világba a magyar római 
katholikusok e lnyomatását és üldöztetését. Hogy ez mennyire 
igaz és hogy az ár ta t lan bá rányka mennyire bárányka , 
eléggé illusztrálja az alábbi néhány eset. Magyar-Soókon 
(Nyitra m.), hol a község ha tá rának 3 /3-ad része a refor-
mátusok kezében van, a többségben levő róm. katholikusok 
a legutóbbi tisztújítás alkalmával az összes reformátusokat 
kibuktatták a képviselő testületből és utcahosszat, nyíltan 
hirdették, hogy a reformátusok közül még bakter sem 
kell. — A b . . . i lelkész r. kath. cselédje a gyóntatószék-
ben szelid dorgálást kapott, a miért kálvinista ember és 
épen kálvinista pap házában szolgál, — és a cseléd fel-
mondott , hogy lelke üdvösségét el ne veszítse. Ugyan 
ennek a lelkésznek másik római katholikus cselédjét a 
görög katholikus káplán nyilvánosan leszidta, hogy kál-
vinista papnál szolgál. — Továbbá a »Magyar Szó«-ban 
ezt o lvassuk: »Az erdélyi városokban és falvakban rend-
szeresen folyik a lélekvásárlás. Gyulafehérváron a püspök-
ség és a papság nem ád munkát , csak katholikusnak. 
Sem földmunkát, sem ipari munkát . A szegény kálvinista 
nép pedig tengődik éhen és munka nélkül. De ott ólál-
kodnak mögöttük az ügynökök és csábít ják őket : Mérjetek 
vissza!« Ha katholikusokká lesztek, lesz pénz és lesz 
munka. Mit csinál a szegény protestáns családapa ? Vagy 
elpusztul gyermekeivel, vagy megadja magát és meg-
tagadja hitét. S van is e redménye ennek a munkának . 
Gyulafehérvárott és Nagy-Szebenben eddig 108 család-
apa tagadta meg hitét. Úgy tudjuk, hogy maga az »erdélyi 
püspök* évenkint 100,000 forintot szánt az ilyen térítési 
niissziókra«. — íme, itt a farkas és a bárány meséje a 
valóságban, — és mégis mi szitogatjuk a felekezeti türel-
metlenség l áng já t ! 

* A t e t t e k b e n n y i l v á n u l ó f e l e b a r á t i s z e r e t e t . 
A londoni jótékony intézetek és misszió-egyesületek titká-
rai évenként átlag 6 millió font sterlinget (144 millió 
koronát) kapnak jótékony emberek százezreitől, mint ön-
kéntes adakozásokat . Ez összegből 1 .280,000 fontot for-
dítanak a külmissziókra, 405,000-et pedig a belmisszióra. 
9 3 0 , 0 0 0 font az á rváké és a gyermek- menedékházaké ; 
a kórházakra 869 ,000 font jut. A szegény javadalmú-lel-
készek, továbbá a lelkész-özvegyek és árvák segélyezésére 
4 4 9 , 0 0 0 Iont j u t ; 280 ,000 font az elaggott szegényeké. 
184,506 font fordíttatik a tengerészek és családjaik gyá-
molítására. 119,000 a zsidó hi t tér í tésre; 111,000 font 
pedig a lelkészek képzésére használtat ik föl. 110,000 font 
a vallásos iratok terjesztésére, 106 ,000 az Ínségesek fel-
segélésére és végül 109,000 az önkéntes mentők támoga-
tására fordíttatik. (Cs.) 

* H a t v a n é v e g y t á r s u l a t é l e tébő l . Az emberi-
ség ügyét hiven szolgáló brit- és külföldi rabszolgnellenes 
larsulat most töltölte be hatvan éves fennállását és meg-



elégedéssel tekinthet vissza működésére. 1839-ben, öt 
évvel azután, hogy Anglia eltörölte gyarmataiban a rab-
szolgaságot, még mindig vagy hetvenezer rabszolgát 
szállítottak a hajók évenként Braziliába és az Egyesült-
Államokba. Azóta e helyeken is megszűnt a rabszolga-
ság. Sokat tett a társulat az afrikai rabszolgakereskedés 
megfékezésére az 1889-ben Brüsselben tartott nemzetközi 
konferencián is. Most újabban a brit protektorátus alá került 
Zanzibarban szüntette meg a rabszolgaságot. Maroccoban 
kevés sikert ért el; de azt remélik, hogy Szudán meg-
hódításával végleg megszüntetik az afrikai rabszolga-
kereskedést. Törökországban és Ázsiában még tömérdek 
a rabszolga. Mondják, még Chinában 50 millió ily szeren-
csétlen lény ól. Tehát a társulat létjoga még mindig meg 
van és még sok jót tehet. (Cs.) 

A D A K O Z Á S . 

A budapesti theologiai konviktus megerősí-
t é s é r e legutóbb a következő adományok érkeztek. I. Év-
jdradékul küldött a zámolyi egyház Kontra Imre lelkész 
útján 4 koronát. II. Adományul a nagy-körösi egyház 7 kor.; 
özv. Farkas Lászlóné Nagy-Kőrös 20 kor . : Hegrdüs 
Sándor kereskedelmi miniszter Budapest 200 korona ; 
Váci egyház-tanács gyűjtése Vörös Károly lelkész út-
ján 32 kor.; nagy-körösi polgármester gyűjtése 10 kor . ; 
Cserepes István gyűjtése Budapest 8 kor. 80 fillér; Ádám 
Gerzson nagy-kőrösi főgimn. igazgató-tanár gyűjtése 19 kor.; 
Mogyoródi leányegyház adománya Sedivi Frigyes h. lel-
kész útján 6 kor. ; Zsilinszky Mihály államtitkár gyűjtése 
Budapest 14 korona ; Telegdi Károly adománya Buda-
pest 10 kor.; Reich Gyida magánzó adománya Buda-
pest 3 kor. ; Vértesaljai esperességböl Koncz Imre esperes 
útján 76 kor 78 fillér, a mely összeghez Alcsuth 3 kor., 
Doboz 3 kor. 10 fillér, Gárdony 11 kor., Gyúró 16 kor., 
Iváncsa 20 kor., Pátka 4 kor., Seregélyes 3 kor. 20 fi 11., 
Sárkeresztur 10 kor., Lévay Lajos lelkész 2 kor., Csapó 
Ádám jegyző 2 kor., hat presbiter 2 kor. 40 fillérrel 
járult . — A jelen közlés összege: 406 kor. 50 fillér. — 
Fogadják a nemesszivü adakozók intézetünk hálás köszö-
netét. Budapest, 1900 április 23. Szöts Farkas, igazgató-
tanár . 

P á l y á z a t . 

A kecskeméti államilag segélyezett ev. ref. főgimná-
ziumban a jövő 1900/901. iskolai évre pályázat hirdet-
tetik két tanszékre, ú. m. : 

egy latin-görög nyelvi és egy menyiségtan-természet-
tani tanszékre. 

A tanszékek javadalma 2400 korona törzsfizetés, 
480 korona lakáspénz és öt ízben 2 0 0 — 2 0 0 korona 
korpótlék. 

A törzsfizetés fokozatosan 2600, 2800, 3200 koronáig 
emelkedhetik s a fokozatba sorozásnál a helyben helyettes 
és rendes tanári minőségben töltött évek egészökben; a 
más protestáns középiskolában rendes tanári minőségben 
töltött szolgálati évek s / i részben ; a másnemű, t . i. állami, 

községi stb. iskolákban rendes tanát i minőségben töltött 
szolgálati évek % részben; a ltorpótlék folyósításánál 
pedig bármely hazai középiskolában rendes tanári minő-
ségben töltött évek teljesen beszámíttatnak. 

A 2800, 3200 koronás fokozatba helyezett t a n á r 
lakbére 600 korona. 

Ha a tanszékek okleveles tanárok hiányában oklevél 
nélküli helyettes tanárokkal töltetnének be, javadalmuk 
1600 korona. 

A megválasztott tanár jogos és kötelezett tagja az orszá-
gos tanári nyugdíjintézetnek, azonabn a tanszéke után 
a fenntartó testületre kirovott nyugdij-járulék 4 0 % - á t a 
tanár tartozik fizetni, ha rendes tanár rá valasztatik vagy 
ilyenné előmozdíttatik. 

E tanszékekre a kinevezés joga a fenntartó testület 
a jánlata alapján állami szerződésünk értelmében a m. k. 
vallás-és közoktatásügyi miniszter urat illeti. 

A kellőleg felszerelt, t. i . : születést, képesítést, 
netalán eddigi szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és 
egészségi állapotot igazoló okmányokkal ellátott s a nagy-
méltóságú m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
intézett kérvények f. évi május 20-ig alulírotthoz nyúj-
tandók be. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott tanár állását f. é. szeptember 1-én 

elfoglalni tartozik, 
Kecskemét, 1900. április hó 21-én. 

Mészáros János, 
evang. ref. lelkész, 

1 — 2 a fó'gim. igazg. tanács leik. elnöke. 

P á l y á z a t . 

Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 
főgimnázium kebelében a jövő 1900—1901. tanév kezdeté-
vel a rajztanári állás megüresedik. 

Ezen állással 2400 korona törzsfizetés, mely 2800 s 
3200 koronára emelkedik, 500 korona lakbér és 200 korona 
ötödéves pótlék van összekötve, mig a h. tanár díjazása 
évi 1600 korona. 

Ez állásra oly prot. tanárok és tanár-jelöltek pályáz-
hatnak, kik a mértani és szabadkézi rajzból középiskolai 
képesítéssel birnak. 

A kinevezés a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jogköréhez ta r toz ik : 

A kinevezettnek kötelessége a mértani és szabad-
kézi rajzot és szépírást tanítani heti 22—24 órában. 

Kik ez állást elnyerni óhajtják, szabályszerűen kiál-
lított és felszerelt kérvényeiket folyó év jun. hó első nap-
jáig alantirt igazgatósághoz nyújtsák be. 

Rimaszombat, 1900. márc. 19. 
Az igazgatóság. 

Felelős szerkesztő : Szöts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. 
Egyes stám Ara 40 fll. 

Vádak, — és az igazság. 

Megelőző c ikkemben a leghatározot tabban 
viszszautasí tot tam az ta vádat, hogy Magyarországon 
üldözött egyház volna a római kathol ikus , s azt 
a még képte lenebb állítást, hogy az üldöző fél 
k ivál tképen a r e fo rmá tus egyház volna. Mondám, 
hogy ennek a vádnak nincs alapja sem a múlt-
ban, sem a j e lenben; lássuk azért a mul ta t és 
a jelent. 

A r e fo rmá tus egyház nem támadta és nem 
üldözte sem a r. ka thol ikusokat , sem evangél ikus 
testvérei t sohasem; sőt a kizárólag magyar fajú 
re formátusságot épen az jellemzi, hogy minden 
hazai val lásfelekezetek közt a lehető legnagyobb 
kímélete t és tü re lmet tanúsí to t ta a közé betele-
pedett , pedig többnyire idegen nyelvű és nem-
zetiségű r. ka thol ikusok és lu the ránusokka l 
szemben. Csakis így fej thető meg, hogy meg-
gyökerezhet tek és nagyra fej lődhet tek a r. kath. 
és ágostai hivallású evangél ikus egyházak az 
eredet i leg tiszta r e fo rmá tus magyar városokban, 
s hogy azokban nemcsak fennál lanak, hanem 
igen sok helyen már meg is ha lad ták számban 
és vagyonban a befogadó re formátusoka t . 

Tanu l ságos e tekinte tben a kálvinista Rómá-
nak kikiáltott Debrecen, hol a királyi városi jel-
leget becikkelyező 1715-ik évi országos törvény 
által beparancsol t ós megalakul t r. kath. egyház 
ma már annyi ra megnépesede t t ós megerősödöt t , 
hogy a törzsökös re fo rmátusság lé tszámának 76-od 
részét teszi; s habár , Debrecen város belső és 
külső községi vagyonának megszerzéséhez s meg-
örökí téséhez az ot tani r. ka thol ikusság sem 
pénzzel, sem észszel nem járul t , mégis részesül 
e községi vagyon je lentékeny hasznában s jöve-
delmeinek élvezésében, nemcsak, sőt a városi 
t anácsban is régtől fogva az egyik oszlopos he-
lyet mindig egy r. k. vallású egyén foglalta el; 
nap ja inkban pedig a városi törvényhatósági köz-
gyűlés, melyben a református elem még nagy 

túlsúlyban van, a kegyes- taní tórend kis gimná-
z iumának főgimnáziummá fejlesztéséhez szembe-
tűnő nagy alapítványnyal járul t , s a szaporodó 
görög kathol ikusok temploma számára is díszes 
telket adományozott . A mi pedig még inkább, 
ele elszomorítólag világítja a helyzetet, az az, 
hogy a képviselő-testületi tagok választása al-
kalmával a »kálvinista Róma« első papja, a kerü-
letnek püspöke kibukik, míg a címzetes r. kath. 
püspök-p lebánus óriási szavazattöbbséggel vá-
lasztatok meg. 

S a kálvinisták, ily vallási kiméletességükkel 
és jó indula tukkal szemben vájjon tapasztal tak-e 
valaha hasonló kiméletességet ós jó indu la to t? 
Er re nincs példa sem a múltban, sem a jelen-
ben. A teljesen ellenkező el járás példájául hivat-
kozhatunk többek közt Nagyváradra , hol 1566-ban, 
tehát nem református vallású erdélyi fejedelem 
alat t enyészet t el a r. katholicizmus a megyés 
püspökség ós káptalan megszűntével , a refor-
mátus egyház pedig virágzó iskolájával megerő-
södött s még a török ura lom alatt is mint egyetlen 
keresztyén egyház állott fenn. De a törökök kiűze-
tése ós a róm. kath. egyház visszaállítása u tán 
mi t ö r t é n t ? A reformátusok régi temploma ós 
iskolája azonnal elfoglaltatott, s templomhelyet 
nem nyerhetvén, csupán a Tisza-család kúriájá-
ban meghúzódva végezhették istentiszteletüket, 
ós midőn elvégre templomépítéshez foghattak, 
ebben is megakadályozta t tak a székét ú j r a elfog-
lalt r. k. püspök által. Ilyen el járás és a refor-
mátusságnak folytonos sanyarga tása ós üldö-
zése mellett vált csak lehetségessé, hogy a csak 
1693-ban ú j ra szervezett nagyváradi róm. kath. 
egyház annyira megerősödhete t t , hogy tagjainak 
létszáma jelenleg a re formátusokét már jelen-
tékenyen meghaladja . 

De menjünk tovább. A kiváltságos hajdú- s 
kis- ós nagykun-kerüle tek azon mezővárosaiban, 
melyekben az örökvál tság (redemptio) alapján 
az összes bel- ós külbir tok eredetileg a refor-
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mátusság tulajdonává vált s annak kezén volt, 
például : Böszörményben, Szoboszlón, Halason, 
Kunszentmiklóson, Karcagon, Kunhegyesen, Túr-
keviben, — valamint a hasonló tekintet alá eső 
azon volt jobbágyhelyeken is, hol a 16. és 17-ik 
évszázadokban még kizárólag a magyar refor-
mátus törzsökös lakosság bir tokában voltak az 
összes urbériségek, például : Békésen, Cegléden 
Gyomán, Makón, Mezőtúron, Miskolcon, Nagy-
Kőrösön, Solton, Szentesen, íI.-M.-Vásárhelyen 
stb. — a csak a 18-ik évszázad kezdete után 
bevándorolt r. kath. zsellérek s iparosok számára, 
részint királyi parancs, részint kormány befolyás, 
részint a főpapság által erőszakolva szervezett 
r. kath. egyházak a túlnyomó számban levő 
reformátusok mellett, a legcsekélyebb háborgatás 
nélkül meggyökereztek, sőt közülök több annyira 
megnépesedett , hogy létszámuk néhol,megközelíti, 
sőt már meg is haladja a törzsökös magyar 
református lakosság számát. 

S ezzel szemben mit mutat fel a történelem 
a túlnyomólag r. kath. városokban és kerületek-
ben ? Bizony nem a türelmet ós a jóindulatot, 
hanem a legádázabb gyűlöletet és e lnyomásra 
törekvést. 

A királyi, érseki, püspöki s káptalani váro-
sokban s országunk egész felső és alsó részei-
ben, a letelepedő magyar reformátusok sehol 
egyházközséget alapítani képesek nem voltak, s a 
lefolyt 17—19-ik évszázadokban a német ós tót 
népáramlatban nyom nélkül elenyészve, illetőleg 
idegen fajokba beolvadva, a magyar nemzetre 
nézve elvesztek, s csak napjainkban kísérlik meg, 
költséges belmissziók útján, a vallásfelekezeti és 
nemzetiségi tömörülést. 

Áttérve az anyaországtól különváltan, egy-
kor független fejedelemségű Erdélyre, az itteni 
helvét hitvallású vagyis re formátus egyházat 
nemcsak a r. k. tör ténet írók s klerikális egyházi 
lapok, de még ér telmes ós tekintélyes világi 
férfiak is olybá szeretik feltüntetni, mint a mely 
a r. kathol ikus vallásnak üldözője s irgalmatlan 
irtogatója. lett volna. 

Pedig mindebből egy szó sem igaz, s vagy 
tévedés, vagy roszakara tú puszta ráfogás. 

Vizsgáljuk csak a tör ténelmet elfogulatlat-
lanul s az igazságnak megfelelőleg. 

Az erdélyi szász földön megkezdődött lutheri, 
majd nemsokára a kálvini, végül pedig az uni-
tár ius reformáció, minden erőszakolás nélkül, 
egész csendben ós békés úton elterjedvén, ennek 
következtében a Gyulafehérvár i t székelt erdélyi 
püspökség, káptalan, a kolosmonostori konvent, 
s a többi világi ós szerzetesrendi birtokos apát-
ságok ós prépostságok, nem a református feje-
delmek, hanem még az 1560-as években, a len-

gyel származású s már ennélfogva is buzgó r. 
k. vallású Izabella királyné s fiának, a r. katho-
likus vallásban nevelt, de utóbb az uni tár ius 
vallás erős hívévé vált János Zsigmond uralko-
dása alatt tartott törvényes országgyűléseken 
eltöröltettek s birtokaik országos fiskáli tásokká 
alakít tat tak. 

Az erdélyi r. kath. püspökség és egyház 
megszüntetése tehát minden üldözés nélkül, 
hivatalos, alkotmányos formák s az országgyű-
lésen jelen volt r. kath. rendek és követek 
részvételével törtónt, s e tekintetben a reformá-
tusságot semmi vád sem érheti . Ha a r. kath. 
egyház, mint klérus megszűnt is Erdélyben, azért 
a türelem ós a jogokban való részesítés meg-
maradt továbbra is. Bizonysága ennek az, hogy 
az uni tár ius János Zsigmond után a Báthory-
házból sorban következett fejedelmek mind igen 
buzgó r. katholikusok voltak, s ha a rájok szál-
lott vallási országos állapotot tűr ték is, de kéz 
alatt a római katholicizmust oltalmazták és 
t ámoga t t ák ; sőt a jezsuitákat, a törvény tilalma 
ellenére Kolozsvárra vissza is állították. Továbbá 
történelmileg áll, hogy Erdélyben a r. katholi-
kus főrendűek az országos főhivatalokból, sőt 
még az országtanácsból sem voltak soha kizárva, 
s a bir tokos nemességnek a r. kath. vallásban 
megmarad t Ve-ocl résznyi csekély töredéke sem 
volt az őt megillető tisztségekből kirekesztve, 
vagy földesúri joghatósága gyakorla tában s ja-
vadalmainak alkotmányos élvezetében gátolva 
és megszorítva. 

Bocskay István megnyitván a re formátus 
vallású erdélyi fejedelmek sorát, ezek országlása 
folytonossá ós szakadat lanná vált az utolsó válasz-
tott ós tényleges fejedelem elhunytáig és a ref. 
vallás udvari vallássá lett ugyan, de azért sem 
a ref. fejedelmek, sem a re formátus egyház mint 
ilyen soha nem léptek fel háborgatólag, annál 
kevésbé üldözőleg a r. kath. főrendűek s birto-
kos vármegyei nemesség ós székelység ellen. 
Tanúsí t ják ezt egészen az utolsó református fe-
jedelem haláláig virágzásban fenmaradt Apor, 
Haller, Káinoki, Kornis,Nopcsa, Ugrón stb. magyar 
ós székely főúri nemzetségek, továbbá a Csik-
Gyergyó- ós Iíászon-szókekben tömegesen, a 
többi székely székekben, de sőt még a magyar 
vármegyékben is jelentékeny számmal fenmaradt 
r. kath. egyházak, valamint a szent Ferenc-
rendű szerzeteseknek teljesen szabad működése. 
Nemcsak hogy a r. kath. vallásban megmarad tak 
i ránt voltak ily türelmesek a ref. fejedelmek 
ós a ref. egyház, sőt még az is megtörtén-
hetett , hogy a kezdi szókelységből betelepített 
Aranyos új székben több törzsökös református 
gyülekezet, nem ugyan hitbeli meggyőződésből, 



hanem székelyszabadságuk elvonása miatt egé-
szében á t térhete t t a görög keleti egyház kebe-
lébe, a nélkül, hogy e miatt legkisebb háborgatást 
is szenvedett volna. 

A hires Bethlen Gábor fejedelemről isme-
retes, hogy a r. kath. vallást mindig tiszteletben 
tar tot ta ; sőt Káldi György jezsuita atyát a 
magyar bibliafordításért megdicsérve, művének 
első kiadását valóban fejedelmi adományával 
nagyban előmozdította. — I. Rákóczy György 
igen erős kálvinista volt ugyan, de azért, habár 
a görög keleti oláhságnak a református egy-
házba áttérí tését megkísérelte is: sem r. katholikus, 
sem uni tár ius alattvalóit vallásukban soha nem 
háborgatta, s csak az unitárizmusból kivált s ország-
g y ű l é s i i g megnótázott szombatosokkal bánt el 
kérlelhetetlen szigorral. A mit azonban a kor 
közgondolkozása teljesen érthetővé tesz, a nél-
kül, hogy e miatt Rákóczyt nagyobb vád érhetné, 
mint kora bármelyik emberét . 

Ép így nem üldözte az erdélyi református 
egyház soha és sehol a r. katholicizmust, sőt 
a r ra mint udvari egyház, vallási nyomást sem 
gyakorolt . Ilogy a református egyház egységét 
veszélyeztető uni tár ius egyházzal ellenséges lábon 
állott, az megint csak a kor vallásos gondol-
kozásából folyt, s e tekintben valamely hallatlan 
türelmetlenséggel épen nem vádolható. 

Ily békességesek ós türelmesek voltak a 
felekezetközi viszonyok Erdélyben a ref. vallású 
fejedelmek ós a ref. vallás »uralkodó vallási« 
idejében. Ezzel szemben a római kath. egyház, 
mihelyt lassanként visszanyerte befolyását, nem 
mutat fel mást, mint fanat ikus türelmetlenséget 
és a protestantizmus elnyomására s kipusztítá-
sára irányzott törekvést. 

Erdélyben ugyanis csak a 17 - i k század 
utolsó évtizedéig tartott a református egyház 
uralkodó ós virágzó kora ;I. Apafi Mihály tényleges 
utolsó fejedelem halálával azonban azonnal herva-
dásnak indult, mert bár a leopoldi diploma az akkori 
vallási állapotok és tényleges felekezeti viszo-
nyok sértetlen fentartását biztosította ugyan, de 
annak alkotmányos kikötményeit a visszaállított 
r. kath. h ierarkhia s az ezt támogató idegen 
hadi főparancsnokok ós országkormányzók ön-
kényű rendelkezései épen úgy meghiúsították, 
mint a hogy az anyaországon, az ország tör-
vényei közé beiktatott s így számos királyi eskü-
vel is megerősített bécsi, nikolsburgi és linci 
békekötések is a hatalomban volt r. kath. fél 
részéről soha meg nem tartattak és csak puszta 
holt betűk maradtak. 

Bőven hozhatnánk fel példákat a múltból 
a protes tant izmus fanat ikus üldöztetésére. Fel-
említhetnénk a templomok, iskolák foglalását ; 

papok, tanítók elüzetését és gályarabságra hur 
coltatását. Felemlíthetnénk igen sokat ; de a régi 
sebeket nem akar juk felszaggatni. A ki ismeri 
hazánk történetét s abban nyitott szemekkel 
olvas, az tudja, hogy Magyarországon soha, de 
soha nem volt üldözője ós elnyomója a protes-
tantizmus a róm. katholikus egyháznak, hanem 
épen ez utóbbi volt amannak esküdt, halálos 
ellensége. A múltból hozakodni tehát elő argu-
mentumokkal a róm. katholicizmus elnyomatá-
sára, — nem egyéb, mint a história vakmerő 
meghamisítása. 

De az a panasz főként, hogy a jelenben 
egészen leszorítja, elnyomja a protestantizmus 
a római kath. egyházat Magyarországon. Újból 
ós újból felhangzik az a panasz, hogy a politi-
kában, a társadalomban ós a hivatalok osztoga-
tásában a protestantizmus a hangadó ; hogy a 
róm. katholikusokat érvényesülni nem engedi ; 
hogy a protestáns ós zsidó politika akadályozza 
meg a r. kath. egyházat autonomiája megalko-
tásában, miután nem hajlandó ezt az egyházat 
teljesen szabad pórázra ereszteni és rendelkezése és 
pedig teljesen szabad ós ellenőrizetlen rendelkezése 
alá bocsátani az összes egyházi és iskolai vagyont. 
Sőt Ugrón Gábor ajkáról keserűen tört ki a 
panasz, hogy életében semmiért sem szenvedett 
annyi üldöztetést ós méltatlanságot, mint épen 
róm. katholikus volta miatt. 

Ezek a panaszok valóban úgy mutatják fel 
a dolgot, mintha egy szegény, elnyomott, érvé-
nyesülni nem hagyott s minden más egyháznál 
inkább korlátozott egyház volna Magyarországon 
a r. katholikus. Nézzünk azért szemökbe ezek-
nek is. 

Elég, ha a helyzetet igazán megvilágítjuk, 
s a panaszok kár tyavára azonnal összeomlik. 

Vagyoni tekintetben a magyar róm. kath. 
egyház egyike a világ leggazdagabb egyházának. 
Főpapjai, szerzetrendei épen nem panaszkodhat-
nak a miatt, hogy nem nyerték ki rószöket a 
a nemzeti vagyonból; sőt ellenkezőleg. Óriási 
földbirtokok, temérdek jövedelem állanak rendel-
kezésére, a melyből nemcsak hogy fedezheti 
minden szükségleteit, de ju t ta that bőven a »szent 
atyá«-nak i s ; sőt ju t ta that minden olyan intéz-
ményre, a mely nem csupán vallási és humani-
tárius, hanem egyenesen a pápás lélekfogdosás 
eszköze. — Ebben a nemzeti, közvagyonból szár-
mazó anyagi jólétben osztozik a r. kath. egyház-
zal a görög katholikus, a görög keleti szerb ós 
román egyház; de mit kapott a nemzeti közva-
gyonból a magyar protestáns egyház? Szegény-
sége, pusztán önerejére utaltsága köztudomású, 
ós mindenki tudja, h o g y — eltekintve az erdélyi 
szász és a ref. egyházkerület némely, a r. kath. 
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főpapi ós iskolai vagyonnal szemben elenyésző 
csekély, még a prot. fejedelmek által jut ta tot t 
bir tokoktól ,— a tulajdonképeni Magyarországon a 
prot. egyház soha egy talpalattnyi földet sem 
kapott a nemzeti közvagyonból. Nem kapott a 
múltban, s nem kapott azóta sem, a mióta pedig 
a törvényben ki van mondva a teljes egyenlőség 
és viszonosság. E tekintetben tehát az állam ós 
a politika épen nem protestáns ós épen nem 
törekedet t és törekszik a r. kath. egyház elnyo-
mására, s az üldöztetés felől felhangzott panasz 
nemcsak hogy alaptalan, hanem eléggé szemér-
metlen is. 

De menjünk tovább. Az állam életében, a 
törvényhozásban melyiknek van nagyobb sze-
repe, a r. kath. vagy a prot. egyháznak? A 
főrendiházban ott ülnek a r. kath. egyház összes 
megyés püspökei, míg a prot. egyházak vcsak 
képviselve «. vannak ott. Az állami élet legfontosabb 
aktusánál, a király koronázásnál, a magyar róm. 
kath. egyház első papja szerepel ós nem vala-
mely prot. püspök ; a kultuszminiszter állandóan 
r. kath. ember ; a hivatalos ünnepségek nem a 
protestáns, hanem a r. kath. templomokban foly-
nak le, s ezekre nemcsak a r. kath. vallású, 
hanem a protestáns államférfiak is mindenkor 
megjelennek. A millennáris ünneplések alkalmával 
mindenüt t és mindenkor a r. kath. egyház sze-
repelt, mint valóságos államegyház, — a prot. 
egyházakról pedig tudomása sem volt sem a 
politikának, sem a hivatalos köröknek. Hol itt 
megint a mellőztetós, a leszoríttatás, a protes táns el-
nyomás? Bizony nincs sehol, és ha mellőztetós ós 
leszoríttatás miatt panaszok emelkedhetnek, azok 
nem r. kath., hanem csakis a protes táns egyhá-
zak részéről emelkedhetnének. 

S a társadalmi téren hogy ál lunk? A r. kath. 
egyház, bőséges vagyoni eszközökkel rendelkezvén, 
alakíthat ja ós alakít ja is egymásután a felekezeti 
érdekeket szolgáló olvasóköröket, egyesületeket; 
teremthet s teremt hirlap- ós tudományos iro-
dalmat. Szerveivel behálózhatja és be is hálózza 
az egész társadalmat, s érvényesülhet úgy, a mint 
csak kivánja. De hol, merre, miben van a pro-
testant izmusnak ctZ 3J társadalmi érvényesülése, 
a mely a r. kath. egyházat leszorítja, sőt üldözi? 
Hiszen mi, szellemi ós erkölcsi erőinken kivül 
semmit egyebet sem vihetünk a küzdelembe. 
Jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen, s anyagi 
szegénységünk még azoknak a társadalmi orgá-
numoknak a megteremtésében is megakadályoz, a 
melyek nem a lólekhalászatot, hanem csupán a 
belső egyháztársadalmi életet lennének hivatva 
szolgálni. Hol van nekünk tudományos, népies 
ós hirlap-irodalmunk ? Hol vannak olvasóköreink, 
egyesületeink? Sehol ; a mik vannak is, azok is 

csak vegetálnak és csak néhány buzgó ember 
rendkívüli szívóssága ós áldozatkészsége mellett 
óvhatok meg a szegénység miatt támadt vég-
elgyengülés halálától. 

A míg a r. kath. fő- sőt a lpapság tekintélye 
ós befolyása mindenkor kitűnik, annyira, hogy 
még a prot. emberek is tömjéneznek előttük, 
— addig hol van ez a tekintélye a prot. püspö-
köknek ós p a p o k n a k ? Hol? Ott Debrecenben, 
a hol a pápista püspök óriás többséggel jut be 
a városi képviselő-testületbe, a református, ér-
demekben megőszült püspök pedig szégyenle-
tesen kibukik. A r. kath. egyháznak nincs egyet-
len egy püspöke, apátja, s csak valamire való 
papja, a ki a legfőbb ki tüntetések egész soro-
zatában ós igen jövedelmező stal lumokban ne 
részesülne, — a protestáns püspök ós pap pedig 
szolgálhatja egyházát, hazáját hosszú évtizedeken 
keresztül, ŝ  nélkül, hogy a királyi kegynek csak 
egy sugara is felé irányíttatnék. Hol itt ú j r a a 
római kath. egyház leszoríttatása, vagy épen 
ü ldöz te té se? ! Sehol, épen sehol. 

Panasz tárgya az is, hogy a hivatalokból 
kiszorítják a protestánsok a r. katholikusokat . 
Ennek a panasznak az alapja épen csak az az 
irigység, hogy néhány főhivatalt protes táns em-
ber tölt be; pedig azokat a férfiakat nem pro-
testánsságuk, hanem egyéni érdemeik emelték 
azokra az irigyelt polcokra. Az irigységből fakadt 
panaszok csak azt mutatják, hogy az elnyoma-
tásról és üldöztetésről siránkozó hivatalos róm. 
kath. egyház ma is azt szeretné, ha vissza le-
he tne varázsolni a multat, a mikor prot. ember 
semmiféle közhivatalt nem viselhetett ; sőt talán 
még azt a kort is, a mikor egyes városokban 
birtokszerzósi és polgári joggal nem bírtak a 
protestánsok. Ha talán itt-ott, sokszor a legex-
ponáltab helyeken protes táns férfiak állanak, az 
csak a protestantizmusból fakadt szellemi felső-
sóg erejét mutat ja , de nem a prot. egyház dia-
dalát. E tekintetben való elnyomatásról azonban 
ne panaszkodjék az az egyház, a mely elvi el-
lensége és elátkozója minden szellemi haladás-
nak. Csak a saját keze veri meg itt és semmi 
más. 

S végül még lássuk a panaszt, a mely az 
autonomia meg nem alkothatására vonatkozik. 
A r. kath. egyház, a panasz szerint, leginkább 
függésben van az államtól, s míg a prot. egy-
házak teljes autonomiát élveznek egyházi ós 
iskolai tekintetben, addig a r. kath. egyház ezt 
el nem érheti , ós pedig, a panasz szerint, épen 
a protes táns befolyás következtében. Hát igen, 
a protes táns egyházak függetlenek, van autonó-
miájuk ; de mié r t ? Azért, mert nincs a kezük-
ben olyan hatalom, a melynek korlátozása, nem 



vallási, hanem állami szempontokból szükséges 
volna. A magyar prot. egyházak szegények, a 
r. kath. egyház gazdag; amazok nemzeti egyhá-
zak, a melyek semmiféle, a hazán kivül álló 
hatalomtól nem függenek és irányíttatnak, míg 
emez nem nemzeti, hanem római, a melynek 
feje és legfőbb kormányzója a hazán kivül álló 
római pápa. Itt van panaszkodó urak a dolog 
bibéje, a mit önök látnak, tudnak ugyan, de 
bevallani nem akarnak. Hogy a magyar r. kath. 
egyház nem független az államtól s nincs olyan 
autonomiája, mint a prot. egyházaknak, annak 
okát ne keressék önök a prot. befolyásban, 
hanem csupán abban a józan állami és nemzeti 
politikában, a mely meg nem engedheti, hogy 
önök, a kik annyi jót, de annyi roszat is tehet-
nek az államban, teljes függetlenséget élvezzenek. 
A nagy, és hatalmas egyházak sehol sem függet-
lenek az államtól az európai országokban. Te-
kintsenek Németországra; ott a római kath. 
egyház a független, a prot. államegyház a függő, 
pedig közel sincs kezében olyan hatalom, mint 
az önökében. Tekintsenek Angliára, hol a disszen-
terek és a r. kath. egyház függetlenek, a hiva-
talos protestáns államegyház pedig függő, mert 
kezében olyan hatalom van, a melynek korlátlan 
használatát az állampolitika meg nem enged-
heti. Itt a prot. állam tart ja függésben a prot. 
államegyházakat, a mi mutatja, hogy nem vala-
mely protestáns, hanem általános állampolitika 
nem engedheti meg a leghatalmasabb és leg-
gazdagabb egyház teljes függetlenségét. Bölcs 
állampolitika meg nem tűrheti , hogy bármely 
státus is korlátozatlan státus legyen az állam 
kebelében; — s ez a politika nem adja s nem 
adhatja meg, ha csak magáról szegénységi bizo-
nyítványt nem akar kiállítani, azt az autonomiát, 
a mit önök követelnek. Hiszen nem is kellene 
még más ennek a szegény, vihar által tépett 
Magyarországnak és magyar nemzetnek, mint 
hogy önök kezükbe kaparítsák eddigi hatalmuk 
mellé még a korlátlan autonomiát s azzal együtt 
az összes egyházi és iskolai vagyon független 
ós ellenőrizetlen használatát. Csinálnának önök 
azzal olyan politikát ós olyan állami ós vallási 
felfordulást, hogy az az által ütött sebeket 
sohasem heverné ki szegény Magyarország. 

Kívánják önök őszintén az autonomiát ? 
Fogadják el a protestáns szegénységet, — és 
bizonyosan meg fogják nyerni. Addig azonban 
ne számítsanak r e á ; de ne a protestánsok le-
szorító ós üldöző irigysége, hanem egyedül a bölcs 
nemzeti állampolitika miatt. 

Ez az igazság, nem pedig az önök alap-
talan ós hazug vészkiáltása. Ezeket az igazságo-
kat állítjuk az önök jajgatásaival szembe, s hisz-

szük, hogy a magyar közvélemény, látva az 
igazságot, előbb utóbb le fog számolni önökkel, 
a kik előtt nincs más érdek, csak a saját ön-
zésüké. s a kik, csakhogy önmagukat emelhes-
sék ós hizlalhassák, folyton port hinteni igye-
keznek a világ szemébe, hogy az önök mester-
kedésót észre ne vehesse. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

B E L F Ö L D . 

A ref. e g y e t e m e s k o n v e n t ülései. 

A konvent harmadik napi ülésén (április 26-dikan) 
Kun Bertalan püspök és Tisza Kálmán elnöklése mellett, 
a jegyzőkönyvek hitelesítése után, napirend előtt szót emelt 
Szilágyi Dezső és a gyűlés egyhangú helyeslése mellett 
tiltakozott egyik napilap (az Egyetértés) amaz eljárása 
ellen, hogy az igazsággal komlokegyenest ellentétben, az 
előző napról azt a tudósítást adta, hogy a konvent az 
egyházi adózás reformját eltemetni vagy legalább is el-
odázni akarná. Ezzel kapcsolatban a konvent kimondotta, 
hogy az ily elferdítések kikerülése végett jövőre, a fonto-
sabb tárgyalások alkalmával hiteles gyorsírókat alkalmaz. 

Napirend során először a két protestáns egyház 
között létrejött Egyezség előre kinyomatott ama szövegét 
mutatta be Sass Béla jegyző, a melyet Lapunk f. évi 6. 
és 7. számából egész kiterjedésében ismernek olvasóink. 
— Konvent az Egyezséget, mint felekezetközi szerződést, 
változatlanul elfogadja és az egyházkerületekhez azzal a 
felhívással teszi le, hogy az Egyezséget statútumaikba be-
cikkelyezzék s megtartására szigorúan felügyeljenek, mert 
a rendelkezések megsértése kánoni vétséget képez. 

A közjogi bizottság előterjesztésében, melyet Molnár 
Béla előadó referált, a lelkészeknek a katonaság körül 
teljesített szolgálatára vonatkozólag elhatározta a konvent, 
hogy miután az ilyen szolgálatokért lelkészeink vagy 
nagyon csekély, vagy épen semmi díjazást nem kapnak a 
katonai hatóságtól: feliratilag megkeresi a honvédelmi és 
közös hadügyminisztériumot, s megkéri őket, hogy lelké-
szeink számára, a katonaság körül teljesített szolgálatokért 
méltányos díjazást eszközöljenek ki, illetőleg a rendelke-
zésökre álló ilynemű átalányt emeltessék föl; az ily szol-
gálatot teljesítő lelkészeket felszólítja, hogy munkadíjokat, 
illetékes pöspökük útján mutassák be; végül Bévész Kál-
mán mérsékelt díj-számláját kiegyenlítés végett az illetékes 
hadügyi kormányzathoz szintén fölterjeszti. A tárgyhoz 
részint felvilágositólag, részint módosítólag Antal Gábor, 
Bemáth Elemér, Fejes István és Tisza Kálmán szólottak. 

Az esperesek és gondnokok hatáskörének egyöntetű 
szabályozását célzó tiszántúli indítványt a konvent a zsi-
nati tárgyak közé jegyeztette elő. 

Az egyházkerületek állami segítségének fölemelését, 
melyet a dunántúli egyházkerület indítványoz, azzal a 
felhívással teszi le a konvent a többi egyházkerülethez, 
hogy azok mutassák ki ide vonatkozó szükségletüket. 

A tábori lelkészek szaporítása és egyenjogosítása 
ügyében, szintén a dunántúli egyházkerület előterjesztésére 
elhatározta a konvent, hogy a hadügyi kormányzathoz 
fölír, megsürgetvén azt, hogy egyházunk lélek számará-
nyának és közjogi állásának megfelelőleg szíveskedjék 
újjászervezni ezt az ügvet. Egyszersmind elismeréssel 
fogadta Szilágyi Dezső főgondnoknak a mult évi dele-



gációban kifejtett akcióját, minek következtében a hadügy-
miniszter Ígéretet is tett ennek a fontos ügynek jogos és 
méltányos rendezésére. 

Áz egyházak állami javadalmazása ügyében kon-
vent nem pártolja az 184-8. évi XX. törvény-cikknek 
a testvér evang. egyház állal sürgetett teljes végrehaj tását ; 
de helyesli, hogy a kormányzat, a hivatkozott törvény 
szellemében a prot. egyházaknak további állami dotálása 
végett megkerestessék. 

Az erdélyi római kath. püspöknek »erdélyi püspök* 
címmel való felruházása ügyében a konvent, az erdélyi 
egyházkerület megkeresésére és a közjogi bizottság javas-
latára elhatározta, hogy feliratban megkéri a kultuszminisz-
tert, hogy ezt a nem törvényes intézkedését megfelelő 
módon elenyésztetni és a ref. egyház aggodalmait elosz-
latni szíveskedjek. A határozatot minden felszólalás nél-
kül egyhangúlag hozta meg a konvent, s remélhető, hogy 
a kultuszminisztérium is igyekezni fog, hogy az ügy béké-
sen intéztessék el. Az e tárgyban készült és a másnapi 
ülésben elfogadott rövid fölterjesztés következőleg szól: 

Nagyméltóságú miniszter ú r ! 

A magyarországi ev. ref. egyház konventjének f. évi 
április 28-ikán Budapesten tartott ülése tárgyalta az erdélyi 
ev. ref. egyházkerületnek azt a feliratát, a mely Nagy-
méltóságod 1185/1899. elnöki sz. rendeletét, úgy az egye-
temes ev. ref. egyházra, mint különösen az erdélyi egy-
házkerületre sérelmesnek tartja. 

Konventünk a nevezett rendelkezés intézkedéseit 
sem az egyházi, sem a közjogi törvények szabványaival 
egyezőknek nem találja és ez okból nem fojthatjuk el azt 
az aggodalmunkat, hogy Nagyméltóságod föntebbi számú 
rendelete arra a föltevésre ad alkalmat, hogy az erdélyi 
róm. kath. püspökre nézve az >erdélvi püspöki* cím 
kizárólagos használata a hatóságokra kötelező és hogy 
ezzel az erdélyi róm. kath. püspök a többi egyházak 
püspökeinél egyetemesebb és kiválóbb, olyan közjogi 
állással ruháztatnék föl, a miből kifolyólag a törvények-
kel az egyházak közt megalkotott jogegyenlőség csorbát 
szenvedne; a mibe törvényeink értelme szerint és egyhá-
zunk érdekében nem tudnánk belenyugodni. 

Ismerve Nagyméltóságod jóindulatát, igazságérzetét 
és törvénytiszteletét, — tudva azt, hogy eme kérdésben 
a kedélyek megnyugtatása, a felekezetek, valamint az 
állam jól fölfogott érdeke vezérli : konventi határozat 
alapján, teljes tisztelettel fölkérjük Nagyméltóságodat, hogy 
megfelelő módon ezt a félreértést elenyésztetni és aggo-
dalmainkat eloszlatni méltóztassék. 

Egyházunk érdekében intézett eme föliratunkat Nagy-
méltóságod becses figyelmébe ajánlva s annak kedvező 
elintézését kérve, maradtunk 

a magyarországi ev, ref. egyetemes egyház konvent-
jének üléséből, mint annak elnökei 

Budapesten, 1900. április 26-ikán 

Tisztelettel 
Tisza Kálmán, s. k., Kun Bertalan, s. k., 

világi elnök. egyházi elnök. 

A misszióügyi bizottság jelentését Szabó János elő-
adó terjesztette elő, melyből a konvent örömmel értesült 
a missziói egyházak fokozatos erősédéséről, egyes buz-
góbb hitfeleinknek (pl. a gróf Teleki-család Dolhán, gróf 
Károlyi Tiborné a bánsági missziói egyházakban) e fon-
tos egyházi ügy iránti áldozatkészségéről s egyes missziói 
telepeknek terjesztéséről; de a legszegényebb hitfeleinknek 
az egyházi adóval való túlterheltetése egyes missziói helye-

ken is aggasztó kezd lenni. A jelentés alapján a konvent 
megszavazot t : 

Egyszer és 
Állandó minden- Összesen 

korra 

1. a dunamelléki egyházkerületnek 5300 3200 8500 
2. a dunántúli egyházkeru etnek 5700 2000 7700 
3. a tiszáninneni egyházkerületnek 5900 500 6400 
4. a tiszántúli egyházkerületnek 11260 1100 12360 
5. az erdélyi egyházkerületnek Ro-

mániával . 11900 900 12800 
Összesen . 40060 7700 4 7 7 6 0 

koronát. Ez összegből a Dunamelléken Sárkeresztúr 400 , 
Banovcze 400, Hatvan 320, Lajosmizse 400 kor. új segít-
séget; végül a nyíregyházai leánynevelő-intézet 600 kor. 
segítséget kapott. Ez utóbbi összeg eredetileg a már ia-
pócsi missziónak volt szánva, de a bizottság javaslatára , 
s gróf Dégenfeld József pártoló felszólalására s Zsigmond 
Sándor ellenező nyilatkozata után adatott Nyíregyházának. 

A közalapi végrehajtó bizottság előterjesztésére, 
melyet Kenessey Béla előadó referált, a konvent a még 
rendelkezésére állott összegből, szabályszerű eljárás szerint 
utólag megszavazot t : Martos 60, A. Berecki 70, Iriny 50 
és Harangláb szegény gyülekezeteknek 50 korona segélyt ; 
Pát roha gyülekezetnek pedig, melynek iskolája, paplaka 
stb. ápril 24-én a tűzvész áldozata lett s melynek lel-
késze és gondnoka táviratilag kérte a konvent segítségét, 
a még fentmaradt összegből, rendkívüli módon — a sza-
bályokból kivételesen eltekintve — 350 korona segélyt 
utalványozott . 

A közigazgatási bizottság előterjesztésében, melyet 
Bartlia Lajos előadó referált, tárgyaltatott a kolozsvári 
szeretetház ügye, melyre újabb konventi segélyt és a lel-
készektől is állandó évjáradékot kér az erdélyi egyház-
kerület. — Konvent a bizottság javaslatára az 1897-ben 
megajánlott 550 frt évi állandó segítségen kivül újabb 
segedelmet nem nyúj that a különben üdvös intézménynek. 

Az amerikai magyar ref. egyházakat gondozó egy-
házi hatóságot a konvent, a tiszáninneni egyházkerület 
megkeresésére, a diplomácia útján felkérendőnek határozta , 
hogy esperesi vagy püspöki elbocsátó levél nélkül egy-
házi tisztviselőt ne alkalmazzon Magyarország területéről. 

Az erdélyi egyházkerületnek azt az előterjesztését, 
hogy az Egyh. Törv. 210. §-ával ellentétben a helyben 
alkalmazott h. lelkészek is pályázhassanak és választ-
hatók legyenek, konvent, mint a törvénynyel ellenkező 
eljárást, nem tartja megengedhetőnek. 

A tiszáninneni egyházkerületnek a lelkészek, espe-
resek, gondnokok és püspök beiktatására vonatkozó sza-
bályrendelete tudomásul vétetik ; egyben ez az egyetemes 
érdekű és egyöntetű szabályozást igénylő kérdés a zsinatra 
előjegyeztetik. 

A tiszáninneni egyházkerületnek a lelkészi könyv-
tárakra vonatkozó szabályrendeletét tudomásul veszi a 
konvent, s egyszersmind határozati lag kimondja, hogy az 
egyházi irodalom fellendítésére célzó fontos intézkedést 
melegen ajánlja a többi egyházkerület pártoló figyel-
mébe. 

Az erdélyi egyházkerületnek a lelkészi minősítési 
törvény módosítását, nevezetesen a segédlelkészi szolgálat 
megrövidítését (183—187. §-ok) célzó előterjesztését a kon-
vent a zsinati tárgyak közé jegyezteti. 

Végül ugyancsak a közigazgatási bizottság út ján 
előterjeszttettek a kultuszminiszternek a kongraa-ügyben 
kibocsájtott rendeletei, melyek elsejében a kiutalás körüli 
eljárásról, másikában a kiegészítő összegek átvételéről 
szóló intézkedések foglaltatnak; harmadikában pedig a 



miniszter némely kérdéseket intéz a konventhez. Konvent 
mind a három miniszteri intézvényt kinyomatja jegyző-
könyvében és felhívja a kongruás lelkészeket és az egy-
házi hatóságokat, hogy a kongrua-ügyben a miniszter 
rendelkezései szerint já r janak el. A töltett kérdésekre 
pedig azt válaszolja, hogy 

1. a kongrua-segélyeket egyházkerületenként egy-
egy összegben, a kerületi elnökség nyugtájára és az általa 
kijelölendő állami pénztár, illetve adóhivatalhoz utalvá-
nyozza a miniszter ; hogy 

2. az utalványozást félévenként és előleges részle-
tekben eszközölje a miniszter; hogy 

3. a részletes nyugtákat az utalványozás után három 
hónapon belül küldjék be az illető lelkészek. 

Végül Tisza Kálmán indítványára a konvent köszö-
netet szavazott Wlassics Gyula kultuszminiszternek a 
kongrua-törvény végrehajtása körül eddig tanúsított elő-
zékenységéért, s kifejezte reményét ez iránt a jövőre 
nézve is; egyben elismerését nyilvánította Dókus Ernő 
közalapi végrehajtó bizottsági elnöknek a kongrua-ügy-
ben kifejtett buzgó fáradozásáért , s határozatilag kimondotta 
azt is, hogy a végrehajtó bizottságnak a kongrua-ügyben 
való megbízatását befejezettnek tekinti, mert ezután a 
kongruaügv részleteiben az egyházkerületek elnöksége, a 
kongrua egyetemes érdekű kérdéseiben s különösen a 
minisztériummal való érintkezésben pedig a holnapi ülésen 
szervezendő kongrua-bizottság fog eljárni 

Az ülés végén Fejes István mutatta be az Egyetemes 
énekügyi bizottság jelentését, mely az Énekeskönyv revizió-
jában eddig történteket és a legközelebbi teendőket tartal-
mazza. — Az eddig kinyomatott programm és próbafüzetek 
költségeiről (mintegy 400 írt) beterjesztett számadást kon-
vent jóváhagyja . A tervezett prőba-gyüjtemény, quasi próba-
énekeskönyv költségeinek fedezésére a konventi kulcs 
szerint az egyházkerületeket felszólítja. De Tisza István 
gróf erélyes felszólalásából és az erre fölhangzott általános 
helyeslésből megérthették az énekügyi bizottság tagjai, hogy 
miként az egyházi sajtóban, úgy az egyház kormányzóinál 
is azt kívánja a közvélemény, hogy mind az énekszövegeknél, 
mind az énekdallamoknál minél konzervatívabb eljárást 
kövessenek; csak keveset és nagyon óvatosan újítsanak, s 
a mi jó és szép a régi Énekeskönyvben, azt ki ne forgassák 
és meg ne modernizáljak. 

Az április 27-diki rövid záróülésen a jegyzőkönyvet 
hitelesítették. Majd a Jcongrua-bizottságot állították össze, 
kötelességévé tévén neki, hogy a minisztériummal való 
időközi érintkezést közvetítse, s ha szükségesnek látszik, az 
el járás módozataira nézve szabályrendeleti javaslatot is 
készítsen a jövő évi konventi ülésig. E bizottság Kun Rertalan 
és Tisza Kálmán elnöklete alatt Szilágyi Dezső, Antal 
(lábor, gróf Dégenfeld József, báró Bánffy Dezső és Dókus 
Ernő tagokból állíttatott össze. 

Ezután a szokásos bezárás következett. Szász Károly 
püspök az elnökségnek a bölcs vezetésért, Tisza Kálmán 
a konventi tagoknak mondott köszönetet a kitartó mun-
kásságért ; Kun Bertalan lelkészi elnök pedig a jó Istennek 
adott hálát, kenetes imádságban az ő segítő kegyelméért. 

Tudósító. 

Baranya-Sellye-vidéki reform, egyházi 
értekezlet. 

A fent címzett (elébb okor-szigetvidéki) egyházi 
értekezlet f. hó 19-én tartotta meg évi rendes gyűlései 
közül a tavaszit, Baranya-Sellyén, az iskola helyiségében, 
a tagok meglehetős részvételével, a mennyiben 19 tag, 
köztük négy világi tag volt jelen. 

Az értekezlet énekkel és imával nyilt meg, mit 
Morvay Ferenc elnök megnyitó beszéde követett. A meg-
nyitó alaphangja elég keserű volt, a mennyiben konsta-
tálnia kellett, hogy többszöri sürgető lelhivására is sem 
értekező, sem indítványtevő nem jelentkezett, s így, 
ha értekezés nélkül nem akartunk értekezletet tartani, 
mint annyiszor m á r : maga volt kénytelen sebtében érte-
kezést írni. Azonban ez így tovább nem mehet, s indít-
ványba tette, hogy az évi két értekezlet egyre redukáltas-
sák, s a tagság díját is 1 koronára szállítsuk le. így talán 
a részvét is általánosabb lesz, s esetleg a munkálkodás 
kedve is erősebben lendül fel. 

Az indítványok napirendre tűzettek, úgy szintén a 
legutolsó napokban bejelentett értekezés is, melyet Fejes 
Lajos sellyei tanító s az értekezlet jegyzője szándékozott 
ta r tani : »A vallásos érzet hanyatlásának okáról s gyógy-
szeréről « cím alatt. 

Ezután mindjárt a jegyző lemondása tárgyaltatott, 
ki azonban az értekezlet kifejezett kérése előtt meghajolva, 
lemondását visszavette. 

Tárgysorozat rendén elnök értekezett ily c ímen: 
»Rövid tájékozás a változott viszonyok felőU, — mely 
ugyan, az idő rövidsége miatt nem volt egészen papírra 
téve, de a hiányzó részt szabad előadásban terjesztette 
az értekezlet elé. Az értekezés nem csak élénk figyelem 
tárgya volt, hanem tartalmas vitát is vont maga után ; 
miért is főbb vonásaiban megkíséreljük annak ismerteté-
sét a következőkben : 

Az értekező abból indul ki, hogy az egyházpolitikai 
törvények életbeléptetését követő rázkódtatások előre vol-
tak láthatók. Tudták ezt azok, a kik megalkották, s érte-
kező már régebben annak a meggyőződésének adott kife-
jezést, hogy annak a vallás-erkölcsi életre végeredményé-
ben csakis jótékony hatása lehet. A lelkiismeret, a 
vallásszabadság nagy elvét látja abban kifejezve. Úgy 
tekinti azt, mint a melylyel a protestantizmus legdrágább 
eszménye lőn diadal-trónra ültetve. 

Fejtegetve a meggyőződést, csodálatosnak találja, 
hogy míg minden más téren kiki saját meggyőződését 
követi, addig a legszentebb téren, a vallásos életnyilvá-
nulásban az egyéni meggyőződést a születés korlátozza, 
»azért halljuk oly sűrűen a világnak azt a leghazugabb, 
legszentségtörőbb, s a mai napon már útszélivé koptatott 
szálló igéjét: »legszebb, ha megmarad kiki abban a val-
lásban, a melyben született*. Ez a hazug jelszó — úgy-
mond — leglegyőzhetlenebb akadálya a meggyőződés 
szabad követésének, az evangeliomi világosság előhaladá-
sának«. Rámutat, hogy ez elv mellett nem válthatták 
volna fel egymást az őskor világvallásai; nem terjedhe-
tett volna el a keresztyénség sem. 

Hogy a vallásszabadság rázkódtatással járt, azt ter-
mészetesnek tartja. Születés, életrejövetel soha nem tör-
ténik fájdalom, kín nélkül. Ám a vallásszabadság az 
evangeliom szellemének, a protestantizmusnak a gyermeke. 
Igaz, hogy nagy veszteségek értek bennünket ; de a gyer-
mek nevelése nem történik áldozatok nélkül. 

Festve a veszteségeket, rámutat , hogy a hatalmát 
féltett felekezet, mely a vallásszabadság fejében meg-
nyerte a »reverzalisok«, e százados akadály eltávolítását, 
legtöbbet nyert, legnagyobb lendületet kapott, míg a többi 
csak veszteségeiről számol. Azután így folytatja: »Még 
különösebb az, hogy az említett egyház ennek nem örül. Sőt 
mint a veszélyben forgó, a szalmaszálhoz is kapkod. 
Megmozdítja féltve őrzött millióit ; pártot szervez, lapokat 
alapít, a legjobb meglevőket megvásárolja; pénzen vesz, 
az át térőket ; árvákat nevel; népkönyvtárakat, olvasó-i 
legény-, oltáregyleteket a lapi t ; missziókat rendez, s a mi 



fő — mit addig soha sem tett — ellentétbe helyezkedik 
a kormánynya l ; nyomást gyakorol papjaira, hogy azok 
vonuljanak vissza a társadalomtól s minden szabadelvű-
séggel cimboráskodástól gondosan tar tózkodjanak: mert a 
szabadelvűség nem hajlandó revideálni. Kiválasztja a 
liberális kormány ellenei közül azokat, kik eszmét, zabot 
talpfát, dogmát, mindent, még revíziót is megrendelésre 
liferálnak, (bizonyára minden önzéstől eltekintve), s egy-
szerre csak felhangzik a század legnagyobb hazugsága 
»az üldözött katholicizmusról«. És ezt nemcsak a politikai 
térről leszorított pártvezér mondja, hanem ezt mondja a 
hecc-káplán mellett tüntető — azóta római kathohkussá 
vedlett — lutheránus Kaas Ivor is, s így harsog — a még 
nem róm. katholikus — erdélyi főgondnok: Bartha Mik-
lós: »Revíziót, revíziót!« 

Rámuta tva a r. katholikusok elért eredményeire, a 
revizió-óhajtást így kísérli meg méltányolni: 

»Mit érthetünk a revízió a la t t ? Hogy a római 
katholikusok mit értenek, azt felesleges volna fejtegetnem. 
Az nem más, mint a vallásszabadságról alkotott törvény 
visszavonása, eltörlése. Úgyde ez nem gondolható más-
ként, mint a reverzális-tilalom visszaállításával. Mert a 
felől — úgy hiszem — senki sincs kétségben, hogy a 
reverzális megengedése kompenzációja volt a vallás-
szabadság elvi kimondásának. Hát nem volna-e visszás 
dolog az, ha a mi atyánkfiai lemondanának erről a nekik 
adott kedvezményről, mely oly csudálatosan bevált s oly 
fényes eredményeket mutatott fel ? Mert azt talán csak 
még sem gondolhatják, hogy bármely revideáló törvény-
hozás, a régi állapot visszaállításán kivül még a rever-
zális megengedését is törvénybe iktassa valaha. Sőt úgy 
vélem, ezt most már ők se óhajtanák. Azt gondolom, meg-
rettentek tőle. Észrevehették, hogy e nekik adott engedély 
tulajdonképen nem egyéb, mint a protestantizmus egyik 
nagy elvének törvénybe iktatása. Két élű fegyver ez, két 
végű bot. Most tőr, mely az eretnekek szivébe merül ; 
bot, mely fejükre zuhan, mert a tőr markolata, a bot 
vége az ő kezükben van, az általuk irányított sajtó által 
alakított közvélemény formájában. De hajh ! mi ingado-
zóbb, mint a délibáb, hanemha épen a közvélemény?! 
Milyen óriás léptekkel nyomul előre a róm. katholicizmus 
ezen a téren, s ime megretten tőle. Minden egyház veszt, 
csak ő nyer az új törvény alapján, s íme : nem tud 
örülni azon; revíziót kiván. Érti ezt valaki ? Én érteni 
vélem. Fél, hogy ez a bot, másik végén fogva, öt üti 
majd agyon. A közvéleménynek csak egy fordulat kell, 
s a mily könnyen róm. katholikussá lettek, oly könnyen 
akatholikusokká lehetnek az emberek, mint azt a »Los 
von Rom* ijesztő mozgalmai tanusítják«. »Az előrelátó 
ul t ramontanizmus megdöbbent saját sikereitől. Ezért kell 
neki a revizió, inkább a reverzális tilalommal, mely még 
is csak korlát, mint a nélkül. A reverzálissal, ha sokat 
nyerhet, esetleg még többet veszthet is. Az új vallástör-
vény, így vagy úgy, a protestantizmus diadala, melyet 
időhöz kötött, baljóslatú események nem alterálnak. Ék 
az, mely a nagy moloch testébe befúródott ; ettől akarna 
a római katholicizmus szabadulni. Ezért kellene a revizió*. 

Szólván még a revízióval párhuzamosan hangoz-
tatott autonómiáról, az a meggyőződése, hogy ez a protes-
tantizmustól kölcsönzött fegyver is visszafelé sülhet el, s 
már azt, hogy ez elvet hangoztatják, a protestantizmus 
elvei előhaladásának tekinti. A vallás-szabadság elve a 
protestantizmus gyermeke. De csak gyermek még; táplá-
lásra, ápolásra, védelemre vár. Minden ereje, még most 
csak ingadozó lépteiben áll, melyekkel járni tanul. Szere-
tettel felnövelve majd megmutat ja erejét s meghálálja a 
gondos szülők ápolását, a lelkiismereti szabadság s ezzel 

együtt a hamisítatlan evangéliumi elvek és eszmék győze-
lemre jut tatásában. 

Azután szabad előadásban folytatta, hogy e gyer-
mek felneveléséhez elmulhatatlanul hozzátartozik az, hogy 
annak jövőjében feltétlenül bízva, magunk is szeressük 
s a közvélemény előtt is kedvessé tegyük, a mi a sajtó 
igénybevétele nélkül nem történhetik. Ismerteti a »Prot. 
Szemle* 3-dik számában a >Prot. napilap érdekében* 
cím alatt megjelent közleményt, s azt nagyban és egész-
ben helyeselve, óhaj taná, ha a közvélemény előtt olyan, 
pártszinezet nélkül megjelenő politikai lappal bírnánk, 
melynek volna érzéke a prot. egyház, mint a legvaló-
dibb magyar liberalizmus életjelenségeiről nem csak tudo-
mást venni, hanem akarná is a felől a megtévesztett 
közvéleményt helyesen informálni. Ettől nagy és jelentős 
fordulatot várna. 

Nem használjuk ki erőinket. Eddigvaló győzedel-
meink eszközeit; a jónak bizonyult lelki fegyvereket könnyű 
szerrel engedtük kicsavartatni kezeinkből, hogy az en-
gesztelhetetlen ellenség ugyanazokkal halmozza el vérző 
testünket irtózatos sebekkel. A »Prot. Irodalmi Társulatot*, 
mely a szellem és evangélium fegyvereivel van hivatva 
küzdeni, el hagyjuk ernyedni, kínlódni a közöny süppe-
dékes ingoványain. Csoda-e, ha a közvélemény szája, a 
sajtó, míg az agilis ul t ramontánizmus minden tényeit 
kikürtöli, legtöbbször felkarolja, — felettünk sajnálattal, vagy 
a nélkül napirendre tér ? S oda jutottunk, hogy legjelen-
tősebb életmozzanatainkról csak úgy és akkor vesz tudo-
mást, ha és a mikor azzal kapcsolatban valamely szá-
mottevő államférfiú személyisége áll. 

Indítványozza azért, hogy a »Prot. írod. Társasá-
got* az értekezlet minden tagja a legmelegebb erkölcsi 
és anyagi támogatásban részesítse, hogy az, a benne 
rejlő szellemi nagy erőt, a mindnyájunk által szeretett 
és féltett igazság és világosság javára kifejthesse. E mel-
lett ne szünjünk meg egy prot. szabadelvüséggel rokon-
szenvező s azt szolgáló politikai lap létesítésén munkálni . 
A politikai lap, jól mondja dr. Várady, az ma, a mi volt 
hajdan a fórum szószéke, vagy a wittenbergi vártemplom 
kapuja. Uj eszmét abból merít, s meggyőződését onnan 
táplálja a nagy közönség. Szélesebb ma a mező, a fó-
rumra , a templomkapuhoz nem zarándokolhat a világ, 
hanem a felvetett eszméknek, a kitűzött tételeknek oda 
kell menni a házukhoz. Prédikálni kell a háztetőkről is. 
Az a sajtó, mely a hitbuzgó családok kebelébe be tudta 
lopni a ledér felületességet, a könnyű erkölcsöket: nem 
tudná-e bevinni a nemesebb életelveket, az evangeliom 
szellemét is ? 

Kis kezdet, mint a hótakart oromról megindult 
parányi hó, estében megnövekedve nagy, néha rettenetes 
eredmények okozója lehet. Im, egy esti lapocska jelent 
meg, elég különös politikai iránynyal, melylyel ugyan keve-
sen rokonszenvezhetnek, de miért, miért n e m ? — azt ne 
kutassuk — ez a lap nyílt zászlót bont az ul tramontaniz-
mus törvényszegései ellen, s a feledett, a mellőzött pro-
testantizmus jogai, érdekei védelmére. És lám, a mit a 
csupa lelkészek által olvasott annyi egyházi lapjaink 
komoly és alapos jajkiáltásai nem cselekedhettek: pro és 
contra mozgásba jön az egész közvélemény, s annak 
minden fajú és nemű organuma napirendre hozta a kér-
dést. Bajainkkal foglalkoznak a legbefolyásosabb l apok ; 
merész hangú cikkek találnak helyet ott, a honnan előbb 
a szelídebbek is következetesen elutasíttattak, s megértük 
— szégyen, hogy ezt is fel kell említenünk — hogy a 
> Vidék* rovatból előbbre mentünk az >Egyházi* rovatba, 
hol eddig csak az »egyedül üdvözítőnek* jutott hely. 

Lám, mit tehet az evangéliumi kovász, ha a tész-



tába ju t ! Mozgalmat, duzzadást, életelevenséget szül. Ezt 
pedig tudtunkon kivül, megkérdezésünk nélkül hozta létre, 
azt hiszem, nemcsak a szerkesztői élelmesség, hanem a 
politikai taktika is, melyhez nekünk semmi közünk. De 
a mozgalom, a mit okozott s a mely eltagadhatatlan. egy-
általán nem kicsinylendő. Akármi indokból, de felénk nyúj-
tott kéz az, melyet eltaszítnunk nem lehet akkor, midőn 
a sülyedésről panaszlunk, az elmerüléstől rettegünk. 

Tagadhatlan az az érdeme, hogy a legközönbösebb 
lapok is színt vallottak, s immár a protestáns közönség, 
mely politikai meggyőződését egyébként sem a lapok 
cikkeiből meríti, ettől eltekintve tudja, hogy igaz és leg-
szentebb érdekei hol találnak szószólóra, védelemre. 

Ujjmutatás ez a műveltebb protestánsoknak, hogy 
mely lapokat támogassanak szellemileg és anyagilag, vagy 
— jobban mondva — mely lapokat is részesítsenek párt-
fogásukban. Természetesen azt, mely barátunk és nem 
ellenünk, mely nem közönyös, hanem ha egyéb nem, 
vallási szempontból tud legalabb is pártatlan lenni. Ilye-
nekül jelöli meg a »Magyar Szót« és az »Egyetértést«, 
mely más szempontból és felfogással, de valódi liberaliz-
mussal tárgyalja a protestáns ügyeket, mióta a lap belső 
életében személyi, de üdvös változás adta elő magát. 

Azzal végzi, hogy a közvélemény, mint a tenger, 
hullámzásnak van alavetve. Ne csüggedjünk el, ha az 
idők során az apály mélyébe sülyedtünk. Várjuk bizalom-
mal az ellenáramlatot, s készítsük jó előre hajónkat ; 
tartsuk készen a vitorlákat, hogy kedvező fuvalom mel-
lett egyenesen haladhassunk a szent cél felé, melyet maga 
az Ur tűzött ki számunkra, s mit így nevezhetnék : hala-
dás, felvilágosodás, tökéleteskedés! 

Az értekezésben felvetett indítványokhoz első sor-
ban Bosznai Sándor szólott, a ki kifogásolta előadónak 
azt a nézetét, melylyel a szülők vallásában megmaradásra 
kötelező társadalmi nézetet kárhoztatta, mert szerinte az 
aposztázia csak akkor kerülheti el a kárhoztatást, ha szülő 
oka az erős meggyőződés. Egyébként az indítványokat 
elfogadja. Előadó ezt maga is úgy értetle, sőt a szöveg 
egybefüggése is azt hozza magával, a minthogy ő más, 
mint meggyőződés szülte vallásváltoztatással még csak 
foglalkozni sem óhajtott. 

Benkö Gyula ügyvéd s e. m. t. biró hosszabban 
foglalkozott az értekezéssel, s kifejtette, hogy ő a prot. 
irányú napilap propagálásával nem rokonszenvez. Azt 
hiszi, hogy az ultramontanizmus a maga sikereit nem a 
»Magyar Állam* vagy az »Alkotmány«-nyal érte el ; 
ugyanazért hasonló irányú prot. laptól sem vár sikert. 
Azonban azt, hogy velünk tárgyilagosan és helyesen fog-
lalkozzanak a lapok, — maga is óhajtja, s erre legjobb 
mód, ha szellemi erőinket igyekszünk oda bevinni s ér-
vényre juttatni. Ugyanazért azokat a lapokat, melyek 
erre tért nyitnak, maga is pártolandóknak ismeri, s a 
felvetett indítványokat elfogadja. 

így az indítványok egyhangúlag el is fogadtattak. 
Értekezletet is évenként ezután csak egyet tartunk, rendkívüli 
esetet ide nem értve, s a tagság díja felére lőn leszállítva; 
de csak a következő évben lépend érvénybe, mivel ez 
alapszabály változtatás. 

Majd a pénztárnok olvasta fel számadását, melynek 
tüzetes megvizsgálására bizottság küldetett ki. Megtudtuk 
ebből, hogy az értekezlet kiadványa, a »Református Kis 
Katé« immár majdnem ezer példányban jutott forgalomba. 

A másik értekezés, a rendkívül előhaladott idő s a 
miatt, mivel értekezönek d. u. 2 órára temetési funkciója volt, 
a még most megtartandó nyári értekezletre halasztatott. 

Az elnöki jelentés alapján az Értekezlet egyik legmele-
gebben érző, s míg ereje engedte, legszorgalmasabb tagjának, 

a 80 éves korában meghalt Biczó Ferenc rózsafai lelkész-
nek emiekét s elhunyta fölött érezett részvétét jegyzőkönyvi-
leg örökítette meg. 

Az értekezlet a helyi Casinó termeiben felszolgált 
közös ebéden nyert befejezést, hol a tagok barátságos 
beszélgetés közben cserélték ki még bővebben eszméiket. 
Egyben a Prot. Irodalmi Társaság pártoló tagjául öt világi 
tag ajánlkozott. Aláíró ív — fájdalom! — nem lévén, a köz-
vetítésre az elnök ajánlkozott. Ha a lelkesedés tüze egyéb-
ként ellobogna is, az értekezletnek ez mégis tényleges 
eredménye. És ez is valami. De azt hiszem, vittünk el 
onnan egy kis érdeklődést, egy kis egyházszeretetett s 
némi lelkesedést, sőt önbizodalmat is. Erre pedig nagy 
szükségünk van mostanában. 

Tudósító. 

A felső-szabolcsi egyházmegye tavaszi 
közgyűlése. 

Gyűlésünk színhelye, szokás szerint Nyíregyháza 
volt; ideje április 24—25. A közgyűlés elnökeiül Göröm-
bey Péter esperes és Gencsy Albert gondnok működtek. 

A templomban kezdettük munkánkat, Istenhez szár-
nyaló énekkel és imával. Ezentúl állandóan így lesz; 
templomi istentisztelettel fog kezdődni az egyházmegye 
gyűlése. így illik ez mihozzánk; de tanácsos ez a »kivül-
állók« kedvéért is. 

Kegyeletes kötelességet végeztünk mindjárt a gyűlés 
elején. Egyházmegyénk a szomszédos egyházkerület püspö-
két, Kun Bertalant táviratban üdvözölte papságának fél-
százados évfordulója alkalmából. A szelidlelkü pásztor, 
magas életkorával, de még mindig tetterős munkabírásá-
val büszkesége, dicsekedése a mi lelkünknek; ezért öröm-
mel siettünk a konventi elnöki tisztet is végző ősz püspök 
üdvözlésére. 

Az esperesi jelentésből a prot. áldozatkészség im-
pozáns megnyilatkozását örvendező szívvel hallottuk. Ez 
alkalommal a Nyíregyházán felállítandó ev. ref. leányin-
ternátus van szőnyegen, s erre a célra a magunk köréből 
7226 koronát gyűjtöttünk alig félév alatt. Olt szerepelnek 
az adakozók sorában: Herceg Odescalchi Gyuláné 400, 
Tisza Kálmánné 400, br. Podmaniczky Gézáné 1000, 
gr. Károlyi Tiborné 2000, Gencsy Albertné 400 koroná-
val, a nyíregyházai egyház 1000 korona alapítványnyal 
stb. A szépen indult s melegen felkarolt fontos ügy már 
nem áll messze a megvalósulástól, s ha tovább is ekként 
buzogtatja bennünk az Úr a humánus érzelmek forrását, 
nem sokára egy újabb intézmény fogja szolgálni környé-
künkön a protestáns nőnevelés messze kiható érdekeit. 

Ugyanazon elv, mely leányinternátusunk eszméjét 
felvetette s felkarolta, egy űjabb irányú tervet is tett le 
az egyházmegye asztalára. Egyházunknak hitbuzgó nőkre 
van első sorban szüksége, ilyeneket növelni célozunk a 
leányinternátussal ; fel kell ölelni egyházunk építése mun-
kájához a női tevékenységet: ezt hangsúlyozza a jelzett 
indítvány. Somlyódy István járásbiró, ki büszkén viseli 
világi jegyzői hivatalát, tette a javaslatot, hogy minden 
egyházban szervezzünk a presbitériumok védszárnyai alatt 
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nőegyletet a segítő szeretet gyakorlására, egyházunk ér-
dekeinek házasságkötéseknél megóvására stb. A lelkese-
déssel ajánlott eszme lelkesen fogadtatot t ; részletes terv 
kidolgozása a jövő gyűlés feladata leend. 

Bajaink orvoslása végett megkerestük a mult évben 
a polgári vármegyét, hogy írjon fel a kormányhoz a bap-
tisták gyülekezéseit megengedő miniszteri rendelet vissza-
vonása érdekében ; ámde célt nem értünk. A vármegye 
megelégedett a szolgabirák ellenőrzési jogának intenzivebbé 
tételével. A két éve forrongott szociálista elemek pedig 
ott emelték fel fejüket, a hol, a mint megtudtuk, baptista 
»apostolok« futkároztak, s ha van a baptizmus és szocia-
lizmus közt oki összeköttetés, a mit pedig tagadni nem 
iehet: nagyobb figyelmet érdemelne a polgári közegek 
részéről a baptizmus is. Most az egyházkerület útján 
keressük az orvoslatot. 

A testvér prot. egyháznak prot. egyetemet, illetőleg 
a budapesti egyetemen prot. theol. fakultás felállítását 
sürgető javaslata a mi körünkben is élénk visszhangot 
keltett, s jogosnak, méltányosnak és célszerűnek tűnt föl. 

Az egyházmegyébe mult év tavasza óta jött rendes 
tanítók 9-en tették le hivatali esküjöket az egyházmegye 
szine előtt. Az elkötelezésnek ez a módja nagy erkölcsi 
hatással van úgy a tanító testületre, mint az egyházakra. 
Csak volna kiket elkötelezni! De fájdalom ! tanítóink egyre 
fogynak, vándorolnak; iskolák építésére szorítnak bennün-
ket, de a tanítás a nagy vándorlásnak miatta úgy szól-
ván minden 2 — 3 év alatt új képet ölt, s több egy-
ház hosszabb időn át is kénytelen tanító nélkül lenni. 
Vajh ! mi lészen ebből ? ! . . . 

Közgyűlésünk többi tárgyait — 82 pont volt össze-
sen — mint egyes egyházak ügyeit, bajait, vagy az egy-
házmegye belkörű dolgait, mint csekélyebb kört érdeklő 
dolgokat mellőzhetem; legfölebb még azt említem fel, 
hogy a Pápára tanárnak választott Lic. Rácz Kálmán 
egyházmegyei aljegyzőségéről s iskolai körlátogatói tiszté-
ről lemondván, a megürült tisztségre a szavazás elren-
deltetett. 

Bíróság előtt 5 ügy fordult meg; de egy sem fegyelmi. 
Érdekes és mindkét oldalról vitatható ügy volt a nyir-
bogáti egyik tanítóé, kit presbiterré választottak, de a 
választást az Egyh. Törv. 21. §. á) pontja és a 23. §. 
értelmében megfelebbezték. Tény, hogy Nyirbogáton a 
tanítók már képviselve voltak az egyháztanácsban egy 
tiszttársuk ál ta l ; többre joguk nincs, mert egy lelkészi 
állomást tar tanak fenn. Az is tény, hogy a presbiterré 
választott tanító, hivatala szerint, semmi egyházi terhet 
nem visel. Az egyházmegye a választást megsemmisítette, 
s ezt az ítéletet a presbiterségtől elütött tanító a kerü-
letre felebbezte. 

Az elintézendő ügyek két teljes napot igénybe vettek, 
s bizony megviselve oszlottak szét a gyűlésnek kevés 
számra leolvadt tagjai. 

Lic. Rácz Kálmán. 

MISSZIÓÜGY. 
Az angol Traktátus Társaság működése 

hazánkban. 
(Felolvastatott a budapesti belmissziói értekezlet 1900. márc. 19-én 

tartott gyűlésén.) 

Mélyen tisztelt ér tekezlet! Valamikor résztvettem 
valahol egy belmissziói értekezleten. Az előadó szépen, 
világosan bebizonyította, hogy az általa felemlített egy-
házi és társadalmi bajokkal szemben nincs más orvosság, 
csak az evangélium. Az előadó beszéde után vagy négy-öt 
ember jelentkezett még szólásra. Ritkán hallottam egy-
szerre annyi minden tanácsot, cáfolatot, indítványt, mint 
akkor. Épülni persze nem épültem ; de mivel másfél óra 
alatt sokat okultam, úgy gondoltam magamban : jó lesz, 
ha a dolgom után látok. Tehát eltávoztam, mielőtt 
még véget ért volna az értekezlet. A mint kifelé megyek, 
két úri ember jő utánam. Hogy ők hová készüllek, nem 
tudom ; de azt tudom, hogy az egyik azt mondotta a 
másiknak]: Hallod barátom, ez már mégis ret tenetes! Hisz 
itt mindig csak beszélnek. Bár ne beszélnének annyit , 
hanem tennének inkább valamit. 

Mélyen tisztelt értekezlet ' Hiszem, hogy mi távol 
állunk azoktól, a kik hiábavaló beszédekkel, meddő 
tanácskozásokkal töltik el az időt. Mi teszünk, sőt már 
tettünk is valamit az Isten országa terjesztésére. És jó 
részt ezért gyülekezünk itt össze időnként, hogy lássuk, 
mire serkentheti az evangélium az embert, s mire adhat 
neki erőt, képességet és tehetséget. Sőt mi több, az volna 
a legszebb, legimpozánsabb belmissziói értekezlet, ha mi, 
a kik a Krisztust követjük és Isten gyermeke i vagyunk, 
egy estét ' úgy töltenénk be, hogy mindnyájan sorban, 
3 — 4 percig tartó kis beszéd keretében elmondanók : 
mik voltunk régen? hogy gondolkodtunk r égen? hogy 
változtunk meg később Isten kegyelméből ? és végül, 
miféle munkát bizott most reánk az Ú r ? 

Egyikünkre, lehet, egyelőre csak annyit bizott az 
Isten, hogy rendes foglalkozása mellett naponként imád-
kozzék és bibliát olvasson családjával. Már ez is nagy 
dolog, ba elgondoljuk, mennyi áldás származhatik egy 
istenfélő családból egy falura, városra, o rszágra! Egy 
másiknak közülünk talán clZ £1 feladata, hogy hitének 

erejével, keresztyén tapasztalataival valami ifjúsági egyletet 

támogasson; felkarolja a fehérkereszt ügyet ; részt vegyen 

az iszákosok mentési munkájában. Egy harmadik egyenesen 

arra van hivatva, hogy az evangéliumot hirdesse, tanári 

katedrából, templomi szószékből. Egy negyedik valami 
keresztyén újságot szerkeszt, s ismét egy másik vallásos 
iratok kiadásával, terjesztésével foglalkozik. A munkatér 
sokféle. Fáradozunk, dolgozunk, küzdünk, és hozzá tehet-
j ü k : nem eredménytelenül. A hol a Jézus nevében fo-
lyik valami munka, ott előbb vagy utóbb mindig van 
eredmény is. 

Miután néhány hónappal ez előtt, egészen várat-
lanul engem bíztak meg az angol Traktá tus Társaság 



képviseletével h a z á n k b a n : nyilván az az Isten akarata, 
hogy a mennyire időm és tehetségem engedi, használjam 
fel a rendelkezésemre bocsájtott eszközöket és terjeszszem 
az evangéliumot jó vallásos iratok útján is. 

Hogy mit tett, hogyan munkálkodott társulatunk 
eddig Magyarországon ? arról leszek bátor egyet mást 
elmondani. 

Az angol Traktátus Társaság, mely evangéliumi 
keresztyén tartalmú és nem felekezeties színezetű iratok 
kiadásával foglalkozik, 1865-ben kezdte meg minálunk 
működését, König Rudolf német lelkész felügyelete alatt. 
König R. távozása után, 1890—1899-ig Gladischefsky 
Károly német lelkész volt a társaság képviselője. Igaz, 
hogy minden kezdet nehéz. De ez a munka, azt hiszem 
különösen nehezen indult meg minálunk. Hiszen ma is 
panaszkodunk még egyre másra, hogy az érdeklődés 
hiánya s a közöny útját vágja sok keresztyén törekvés-
nek. Pedig de mennyi történt itt már 1865 óta a komolv 
hitélet ébresztésére. 

König R. lelkész mégis bízott Isten segítségében, 
s noha még az is nehezítette dolgát, hogy nem tudott 
magyarul : — hozzáfogott a munkához. Mindenekelőtt 
érintkezésbe lépett a két prot. egyház több lelkészével. 
Felmutatta előttük a traktátusügy fontosságát. Megkérte 
őket, hogy támogassák ebben a dologban, s fordítsák le 
magyarra — természetesen kellő tiszteletdíj mellett — 
az általa kijelölt angol vagy német nyelven irott könyve-
ket. Ez volt a munka kezdete! 1872-ben a társulat ma-
gyar kiadványainak száma már 52-re szaporodott, és 
ezekhez azóta már néhány tót és román nyelvű iratot is 
számíthatunk. Minthogy König Rudolf lelkész egyszersmind 
képviselője volt a skót bibliatársulatnak is, a bibliaárusokat 
megbízta, hogy a vallásos iratokat és könyveket is ter-
jeszszék.* A kolportöröknek a 70-es és 80-as évek elején 
aránylag könnyű dolguk volt, a mennyiben a lelkész és 
tanító urak részéről sok segítségben, támogattatásban 
részesültek. A lelkészek egy része a szószékből adta tud-
tára gyülekezetének, hogy megérkezett a bibliárus. De 
még másképen is segítettek. Egy helyen pl. megtette 
a lelkész azt, hogy a bibliaárussal bejárta az egész falut 
s melegen ajánlotta híveinek kiadványainkat. Egy másik 
falu lelkésze erre ugyan nem ért rá, de arra igen, hogy 
felkérje a tanító urat, hogy az ő nevében ajánlja a trak-
tátusokat a hívek íigyelmebe. Egy harmadik gyülekezetben 
megtörtént, hogy a bibliaárus megérkezte után a lelkész 
összehívta híveit a templomba és ott elmondotta nekik, 
hogy: mi az angol traktátus t á r saság? mit a k a r ? mi a 
c é l j a ? mennyit áldozott már itt minálunk is vallásos 
könyvek és iratok kiadására, terjesztésére, s hogy mily 
olcsón adja a kiadványait. És végül buzdította a gyüle-
kezetet, hogy használja fel a jó alkalmat és vegyen a 

* 1890 óta dr. Moody András lelkész képviseli a skót biblia-
társulatot. S miután társaságunknak nincsenek saját kolportörjei, 
annak idején úgy egyezett meg a skót biblia-társulattal, hogy egy-
egy kolportör fízeteséhez tetemes összeggel járul hozzá évenként, 
ha terjeszti a nn kiadványainkat is. 

bibliaárustól minél több iratot. Ismét máshol úgy tett a 
lelkész, hogy délután meghagyta az iskolás gyermekeknek 
hogy mindenki, a ki esak hozhat, hozzon fel magával 
más napra 2 — 3 krajcárt az iskolába, ezért aztán kapnak 
szép kis történetet. És úgy lőn. Másnap alig volt a gyer-
mekek közt valaki, a ki nem hozott volna magával leg-
alább is egy krajcárt . 

De még többet is tettek a lelkészek. Hogy a mi 
munkánkat megkönnyítsék, kiadványainkat bizományba 
vették. 1880-ban 48 helyen volt hazánkban raktára a 
Traktátus Társaságnak. Egyes gimnáziumok igazgatói és 
tanárai is támogatták társulatunkat s vallásos iratokat 
terjesztettek az ifjak között. Nagy-Marton, Csurgó, Hedra-
hely, Szt.-György, Csokonya, Istvándi, Nagy-Korpád, Kis-
Dobsza és sok más hely neve megörökíttettek a társulat 
angol évi jelentéseiben. És e jelenlések után Angolország-
ban úgy ismerik a magyar lelkészeket, mint a kik a 
Krisztus evangéliumának lelkes harcosai, mint a kiknek 
csak egy a jelszavuk s ez az : Minden és mindenekben 
a Krisztus. 

1876-ban társulatunk képviselőjéhez, König R. lel-
készhez levelek érkeznek az ország különböző vidékeiről. 
Az egyik lelkész azt írja a többek közt: A traktátus 
társaság kiadványai közül sokat eladtam, s őszintén meg-
vallom, hogy az iratok igen jó hatással vannak híveim 
vallás-erkölcsi életére. Gyülekezetemre valósággal Isten 
áldását hozták a traktátusok. — A békés-csabai lelkész 
tudakozódik, hogy mikor jő már a bibl ia-árus? s kéri a 
megjelent iratok jegyzékét, mert ő — úgymond — iskolai 
könyvtárt szándékozik berendezni s ezért óhajt ja a mi 
kiadványainkat is. — Ismét egy másik lelkész örömmel 
üdvözli König Rudolfot, hogy oly szép, áldásos munkát 
kezdett meg Magyarországon, s kívánja, hogy a Traktátus 
Társaság mind többet és többet tehessen Isten országa 
építésére. — Egy 1881-ben Győrött tanuló gimnázista a 
következőket í r ja : Elolvastam többet a Traktátus Társa-
ság kiadványai közül. Látom, hogy az iratok mind komoly 
keresztyén irányúak. Önnek tisztelendő úr tehát az a 
törekvése, hogy népünk, ifjúságunk kezébe az üres, léha 
mesék, erkölcsrontó, ócska regények helyett valami jó 
olvasmányt adjon. Én is ezt akarom. Kérem azért, kül-
desse meg nékem az itt felsorolt iratokat, hogy terjeszt-
hessem a gimnázisták között. 

Csiky Lajos debreceni theol. tanár külön füzetet 
adott ki, a melyben ismerteti a Traktátus Társaság mun-
káját és kiadványait. Csiky L. König Rudolf érdemének 
tart ja, hogy a mi egyházi irodalmunk, a számos hitélesztő 
és hiterősílő traktátuson kivül tudományos értékű köny-
vekben is gazdagodott. (Biblia kézikönyv dr. Angus J.-tól. 
Bibliai földrajz, Bibliai régiségtan stb.) 

1892-ben egy »Vallásos olvasmányok terjedése* című 
cikkben már ezt írja a »Prot. Egyházi és Iskola Lap* : 
»Bizonyos örömmel konstatálhatja a figyelmes szemlélő, 
hogy egyházi és vallás-erkölcsi életünk építésének tudata 
napról-napra szélesebb körben újabb és újabb rétegeket 
áthatólag terjed és erősödik, Az evangéliumi prot. érzület 

36* 



ébredez, eszmél, tenni készül, sőt it-ott cselekszik is«. 
Tovább menőleg megemlíti a cikk gyors egymásutánban 
keletkezett vallásos irodalmi vállalatainkat és aztán így 
szól : »a Traktátus Társaság különböző vallásos irataiból 
pedig hazánkban a mult év folyamán 70,743 példány 
kelt el. A társaság kiadványainak e jelentékeny terjedése 
hazánkban sok tekintetben érdekes és tanulságos. Érdekes, 
mert némileg cáfolatául szolgál annak a sokszor hangoz-
tatott előítéletnek, mely — kivált lelkészi körökben — nagyon 
el van terjedve, hogy az iratok idegenszerűségük miatt 
nem a magyar népnek valók. Ha valóban úgy volna, 
akkor bizonyára nem terjednének ily tekintélyes szám-
ban, a mikor bizonyosan tudom, hogy a kolportőrökön 
kivül alig 20 magyar ajkú lelkésztársunk vesz magának 
fáradságot ez iratok terjesztésére. És rendkívül tanulságos, 
mert világosan mutat ja , hogy a vallásos szükség nálunk 
is felébredt, táplálékot kiván ; a mit különben más ide-
vágó jelenségek is tanúsítanak. Mindebből pedig az a 
morál, hogy felserkenvén a tétlenség álmából, álljunk egy-
szer már mindannyian munkába a valláserkölcsi irodalom 
terén. Különösen a terjesztés, az olvasásra kapatás fon-
tos most egyelőre. Mert ha növekszik a fogyasztás, növe-
kedni fog a valláserkölcsi olvasmányok in tenz iv i tása javuln i 
fog minősége is«. 

E cikk írója, látszik, sok jóindulattal veszi védel-
mébe a társulatot némely támadásokkal és vádakkal 
szemben. De lássuk csak, mik azok a vádak ? ! 

(Folyt, köv.) Biberauer Richárd. 

N E K R O L O G . 

Sehneeberger János. 
1825—1900. 

Az uj-verbászi ágostai evangélikus egyház lelkészét 
nt. Sehneeberger Jánost, a bácskai papság aranyszájú 
Jánosát , képesített tanárt , a Ferenc József-rend lovagját, 
néhány napi betegsége után, 75 éves korában, húsvét 
első vasárnapján elragadta az élők közül a halál angyala. 
A köztiszteletben és közszeretetben állt érdemdús lelkész 
élete méltó arra , hogy bár röviden, ecseteitessék e Lap 
hasábjain is. 

Sehneeberger J. Sopronban született 1825 január 
elején. Tanult Sopronban, Pápán s ismét Sop ronban ; 
végül három évet töltött Tübingában és Jénában. 1851-ben 
avattatott fel lelkésznek Sopronban, s 1852-ben lett az 
akkor keletkezett lugosi egyház papjává. Lúgoson épen 
húsvét első napján tartotta beköszöntő beszédét, s ím 
58 évre rá, szintén húsvét első napján végezte be köz-
hasznú életét. 

Néhány évi lugosi lelkészkedése után Pancsovára 
hivatott meg lelkipásztornak, s buzgóságával sikerült is 
gyenge helyzetéből virágzó állapotba helyezni e gyüleke-
zetet. Itteni lelkészkedése alatt tette le a tanári vizsgát 

és sok éven át volt a pancsovai főreáliskolában a magyar 
és német nyelvnek rendes-, s a francia nyelvnek rend-
kívüli professzora. Midőn Marienfeldet, a jelenleg Herte-
lendifalvát és vidékét 1870-ben elöntötte az áradás, ez 
alkalommal Sehneeberger János, élete veszélyeztetésével 
sok vagyonnak és életnek lőn megmentője, a miért is 
ő Felsége a Ferenc József lovagrenddel tüntette ki. 

1875-ben az új-verbászi ágost. evang. egyház válasz-
totta lelkészévé, s azóta itt működött, mult hó 15-én 
bekövetkezett haláláig. 

Több éven át volt a bács-szerémi esperességnek 
alesperese; még több éven át a népiskolák dékánja s a 
tanítói kör elnöke. Fénylett több esztendőn keresztül, 
mint az új-verbászi algimnáziumnak elnöke és a német 
és francia nyelvnek rendkívüli tanára. Mint a német 
nyelv tanára egy német nyelvtant is írt, a mely igen 
jónak és sikerrel használhatónak bizonyult. Több egylet-
nek részint elnöke, részint választmányi tagja vol t ; s 
valószínűleg a nagy Bácsmegyében a legjelesebb papi 
szónok, — jó hazafi, s tanult, művelt egyén. Tudomá-
nyos műveltségét bizonyítja mintegy 3000 frtot érő könyv-
tára. Tudományszomját , a tudománynyal haladni szere-
tését mutat ja az, hogy három utolsó évében neje néhány-
szor kérte, hogy ne vegyen többé új műveket, hisz már 
eleget tud, — s a figyelmeztetésre rendesen csak az volt a 
válasza, hogy a jó pap holtig tanul. 

Egyik buzgó előmozdítója és gyakorlója volt a val-
lasos estélyeknek, s keresztyéni türelmére, gyülekezete 
iránt való szeretetére vall, hogy huszonöt- évi lelkészke-
dése alatt sohasem követelte híveitől, akár megintés, akár 
exekució út ján a hátralékos stólát. Ha valaki stólát fize-
tett, azt elfogadta, de a hátralékosokat sohasem sür-
gette. 

Az elhunytnak 44 évig tartott boldog házassága 
kilenc gyermekkel lőn megáldva, a kik közül öt van 
életben. 

A boldogult oly erőteljes férfi volt, hogy a leghosz-
szabb életet jövendöltük neki, annyival inkább, mivel egész 
életén át, utolsó napjaig soha beteg sem volt. S ím az 
erőteljes embert nagy-csütörtökön egy kis bélgyuladás 
ágyba szegezte, s a következő húsvét első napján estefelé 
már elhunyt, egész Új-Verbász rémületére és szomorúsá-
gára. Temetése a húsvét utáni kedden délután történt 
meg, igen nagy részvét mellett. Végtisztességére megjelent 
az egész környék intelligenciája, valláskülönbség nélkül 
és Új-Verbász és O-Verbász egész közönsége. Miután a 
gyásztisztességtevők fele sem fért volna a lelkészi lakás 
udvarába, a házi gyászszertartás a paplak előtti szabad 
téren, a piacon tartatott meg. A gyülekezet éneklése után 
Podhorszki kátyi lelkész tartott imát a koporsó felett. 
Ima után a dalárda szép éneke következett; ezután pedig 
a harangok gyászhangjai mellett az egész gyülekezet, élén 
a sokféle egylettel, a nagytemplomba vonult. A koporsót 
az egyházi elöljárók vitték, s az oltár elébe helyezték. A 
templomi gyászszertartásnál három lelkész működött közre : 
Bierbrunner Gusztáv ó-kéri, Taibinger N. bajai és Petri 



Károly soóvei lelkész és alesperes. A templomi gyász-
szertartás befejezése után a lelkészi kar vitte ki a tem-
plomból a koporsót a piacig, azután ismét az egyházi 
elöljárók a sírig. A sírnál Tölcséri J. gimnáziumi igaz-
gató-helyettes búcsúztatta el a gimnáziumtól, zokogó 
kedvesitől, siró s gyászoló híveitől és barátitól. A bol-
dogult jó és derék ember hült teste ezután a dalárda 
éneklése közt helyeztetett síri nyugalmára. 

Áldott legyen emlékezete közöttünk ! 
Kármán József. 

I R O D A L O M . 
** A M a g y a r K ö n y v t á r április havi füzetei (164 

—168. szám) most kerültek ki a sajtó alól. 164 füzetben 
Budyard Kipling Indiai történetei folytatódnak dr. Marquis 
Géza csinos fordításában. A 165. füzet Majthényi Flórától 
^Spanyolországi képek* cz. alatt közöl eleven színekkel^ 
meleg közvetlenséggel rajzolt jeleneteket az érdekes ország-
ból. A 166." füzet Verseghy Ferencznek válogatott lyrai 
költeményeit közli, melyhez Madarász FI. írt bevezetést. 
167. füzetbe Plutarchos »Coriolanus«-ának magyar fordítá-
sát nyújtja, melyet dr. Kacskovics Kálmán készített. A 
sorozatot Jókai Mórnak »A gazdag szegények* című három 
felvonásos vígjátéka rekeszti be, mely a költőnek hasonló 
című regényéből készült — A »Magyar Könyvtár« a 
Lampel-fele könyvkereskedés népszerű vállalata, mely füze-
tenként 30 fillérért bármelyik hazai könyvkereskedőnél 
megrendelhető. ( F . ) 

** E g y új re formác ió k ü s z ö b é n cím alatt Tóvölgyi 
Titusz rendkívül érdekes polemikus könyvet írt és adott ki, 
melyben a római kath. hierarchia tévedéseit ostorozza. A 
könyv ára 4 korona, megrendelhető a szerzőnél Budapesten 
(Rottenbiller-u. l .sz.) . Addig is, míg nem sokára részletesen 
ismertetjük, felhívjuk rá olvasóink figyelmét. 

** Az Eperjesi Széchenyi-kör Évkönyve az 
1899-ik évre, dr. Horváth Ödön titkár szerkesztésében, e 
napokban hagyta el a sajtót. A gondosan egybeállított 
Évkönyv élénk világot vet a Felvidéken oly felette fontos 
hivatást betöltő közművelődési egylet viszonyaira, s örven-
detes képét tárja elénk e viszonyok fejlődésének és virágzá-
sának Az egylet mult évi zárószámadásai 9901 k. 88 f. 
bevételt és kiadást igazolnak, bele nem számítva az egylet 
népnevelési szakválasztmányának 15,382 k. 94 f.-nyi vagyo-
nát. Az egyletnek közel 1400 tagja van. Az egylet kultur-
törekvéseivel, a vidéki választmányok útján, behálózta az 
egész vármegyét. Van szép könyvtára, zeneterme, olvasó-
terme stb. Számos kiváló művész és író lépett fel az egy-
let estéin. Több jótékonycélú előadást rendezett, s jelen-
tékeny eredménynyel vezette a Petőfi-házra megindított 
gyűjtés ügyét az egész vármegyében. Az Évkönyv irodalmi 
része dr. Berzeviczy Albert, dr. Beöthy Zsolt, Bartók Lajos, 
Herczeg Ferenc, Endrődy Sándor, Szinyei Merse István 
és dr. Horváth Ödön által előadott beszédeket, illetve müve-
ket közli. A hivatalos rész az egylet működésére vonatkozó 
részletes titkári jelentést, az egylet közgyűlésének jegyző 
könyvét, az egylet naplóját és pénztári kimutatásait, pá-
lyázati hirdetményét, tisztviselőinek és tagjainak név-
sorát közli. 

** »Petőfi Eperjesen*. É címen dr. Horváth Ödön 
kir. tanácsos, jogkari dékánnak csinos kiállítású füzete 
hagyta el a sajtót Eperjesen. A számos érdekes adatot 
tartalmazó mű Petőfinek 1845-iki eperjesi látogatásával 
foglalkozik, azzal, a mely a világirodalomban is páratlanul 
álló »Erdei-lak költőiverseny «-ben Petőfit, Tompát és Kere-
nyit egyesítette. Ugyancsak közelébb jelent meg dr. Horváth 
Ödönnek »Dunajecz< cz. müve is. Ezzel szerző egy, az 
»Eperjesi Széchenyi-kör«-ben tartott felolvasását tette közzé, 
mely a Szepesség határfolyójának, a Dunajecznek költöi 
szépségű, fantasztikus népmondájával foglalkozik. Mind a 
két munka Kósch Árpád könyvnyomdájában jelent meg 
Eperjesen s ottan egyenkint 60 fillérért kapható. 

E G Y H Á Z . 
Király i adomány . Ő Felsége a diósgyőri evang, 

egyháznak, templomépítési célra 200 korona segélyt utal-
ványoztatott ki magánpénztárából. 

Jubi lá ló egyház . A tállyai ref. egyház f. é. június 
hó 1-én fogja betölteni fennállása 350-ik évét. A gyüle-
kezet e napot nagyobbszabású ünnepélylyel fogja megülni. 

A s o m o g y - c s u r g ó i ref. e g y h á z köréből egyfelől 
igen elszomorító, másfelől pedig vigasztaló eseményekről 
értesülünk. A szomorító hírekről hallottunk már korábban 
is ; de nem akartuk terjeszteni, hanem hallgattunk felölök, 
annyival is inkább, mert a baj épen nem az egyház 
vezetőiben rejlett. Most, a mikor halljuk az örvendetesebb 
híreket is, megemlékezünk a dologról. A földhöz tapadt 
anyagiság és az ebből fakadt hittagadás keserűségét most 
már némileg megédesítheti a buzgó és hithű egyháztagok 
áldozatkészsége. A szomorú hír az, hogy a gyülekezet 
tagjai közül többen oda akarják hagyni egyházukat és 
nazarenusokká vagy unitáriusokká akarnak lenni. Az 
indító ok, a mint halljuk egészen anyagi, — egyházunk 
megölő betűje : a nagy egyházi teher. Az egyház a mult 
évben orgonáját s templomát javíttatta, a melyeknek költ-
ségei az egyházi adó felemelését vonták magok után. Az 
újabb teher megrendítette hitökben a közönyösöket, s 
most, hogy attól szabaduljanak, egyházuk elhagyására 
készülnek. Ez a szomorú körülmény azonban életre hivta 
a hithű egyháztagok áldozatkészségét is. A gyülekezet 
intelligens tagjai, élőkön Verbay István lelkészszel meg-
tették a lépéseket, hogy egyháztársadalmi úton segítsenek 
a bajon. Mult hó 14-én értekezletre jöttek össze, a melyre 
meghívták a kitérni szándékozókat is. Meghallgatták el-
határozásuk indokát, a mely csupáncsak anyagi : a már 
kivetett és kivetendő terhek hordozni nem akarása . 
Igyekeztek őket szeretettel meggyőzni, s felmutatni előttük, 
hogy a terhek sem el nem viselhetők, sem nem állandó 
természetűek; sőt önkéntes áldozatkészséggel azonnal 
tekintélyes összegeket is ajánlottak fel az egyház adós-
ságainak kevesbítésére és így az egyházi terhek könnyíté-
sére. Özvegy Sarkadi Károlyné, Nagy Juliánná e célra 
8000 koronás alapítványt tett, oly módon, hogy annak 
fele azonnal felhasználtassék, másik fele pedig addig tő-
késíttessék, a míg a gyülekezet szükségeit teljesen fedez-



heti. Raj ta kivül még számosan járultak a célhoz ado-
mányaikkal és összesen 875 koronát ajánlottak fel. Saj-
nos dolog azonban, hogy az áldozatkész egyházszeretet-
nek e megnyilatkozása sem volt semmi hatással a kitérni 
akarókra. Megmaradtak továbbra is hit tagadó elhatáro-
zásukban ; a mi szomorúan mutat ja , hogy lelkükben nem 
élt ezelőtt sem az egyházszeretet, s hogy eljárásukban 
csak a legföldhöztapadtabb önzés vezérli őket. Ha lesza-
kadnak az egyház testéről : fájdalommal fogjuk látni leikök 
szántszándékos elvesztését; de hiszszük, hogy a csurgói 
egyház Isten segítségével és valódi tagjai buzgó támoga-
tásával ki fogja heverni a sebet. Isten adja, hogy mielőbb 
úgy legyen! 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A miglészi (Tiszáninnen) ref. 
egyház hívei Kálniczky János felső-reviscei lelkészt, — 
a palágyi (Tiszáninnen) ref. egyház hívei Erdélyi János 
volt helyettes lelkészüket, — a várpalotai (Dunántúl) 
ref. egyház hívei Szabó István siómarosi lelkészt, — a 
megyercsi (Dunántúl) ref. egyház hívei Vargha Kálmán 
szapi lelkészt, — a gacsályi (Tiszántúl) ref. egyház hívei 
Kassay Béla istvándii lelkészt választották meg lelki-
pásztorukul. 

Lelkész i jub i l eum. A törökszentmiklósi ref. egy-
ház és társadalom mult hó 22-én ülte meg méltóképen 
egyik lelkipásztorának, Vadai Ferencnek 25 éves hiva-
taloskodása jubileumát. A jubileum istentisztelettel kezdő-
dött, a más vallású tisztelők által is zsúfolásig megtöltött 
templomban. A jubiláns imája és alkalmi prédikációja 
után alkalmi díszközgyűlés volt a templomban. A refor-
mátus dalárda éneke után Kutas Bálint, a gyülekezet 
másik lelkésze vezette be rövid alkalmi beszéddel a 
gyűlést, u tána pedig Szabó János, az egyház gondnoka 
üdvözölte a jubilánst a gyülekezet nevében. Indítványára 
a közgyűlés Vadai Ferenc lelkipásztori érdemeit és iránta 
érzett szeretetét és tiszteletét jegyzőkönyvében örökítette 
meg; végül pedig átnyújtották neki a hívek és egyéb 
tisztelői altal vásárolt remekművű, dúsan aranyozott kap-
csos bibliát, kivánva, hogy abból még sokáig hirdethesse 
Istennek igéjét. A jubiláns meghatottan köszönte meg a 
szép megtiszteltetést. A szeretet és ragaszkodás által át-
hatott ünnepélyt aztán a dalárda éneke rekesztette be. 
A templomi ünnepély után a különböző testületek tiszte-
legtek a jubilánsnál, köztük a r. kath. lelkészi és tanítói 
kar is. Délben barátságos ebéd volt a kaszinó helyiségé-
ben, a hol újra jelen volt az egyház és a város egész 
intelligenciája. — A jubiláns pásztort mi is melegen 
üdvözöljük, s k ívánjuk: ad multos annos! 

E g y h á z m e g y e i g o n d n o k v á l a s z t á s . A szatmári 
ref. egyházmegye szavazatbontó bizoitsága a mult hó 10-én 
bontotta fel a gondnoki állásra beadott gyülekezeti sza-
vazatokat. A 67 szavazatból 63 Szegedy Antal tanács-
biróra esett, a ki az ápril 19-én, Fehérgyarmaton tartott 
rendkívüli egyházmegyei közgyűlésen be is iktattatott 
hivatalába. 

Az a l s ó - z e m p l é n i ref. e g y h á z m e g y e mult hó 18. 
és 19-ik napjain tartotta meg közgyűlését Sárospatakon. 

A mai viszonyok a legsürgősebben követelik az egymás-
sal való érintkezést, az egyház ügyei iránt való érdeklő-
dést, a gondolatok, nézelek kicserélését; épen azért, igen 
sajnálatos, hogy ez a gyűlés igen kevés lelkész részvétele 
mellett tartatott csak meg. Lehet-e vájjon olyan elfog-
laltatás, vagy egyéb privát teendő, a mely a lelkészt az 
egyházmegyei gyűlésen megjelenéstől v isszatar thatná? Alig-
alig ; épen azért a gyűlés néptelensége csak nagy indolen-
ciára vall. Vájjon mikor keveredünk ki már egyszer ebből 
a hitközömbösség nyava lyá jábó l? ! A gyűlést különben, 
megelőző istentisztelet után Meczner József gondnok 
hosszabb és az aktuális egyházi és felekezetközi kérdé-
sekkel foglalkozó beszéddel nyitotta meg. Sajnálat tal 
konstatálta az egyházak között az újabb időben megindult 
súrlódásokat, s hogy a felekezetek közti viszonyok békéje 
tekintetében nem hogy előhaladás volna, sőt ellenkezőleg 
visszaesés látszik. A súrlódások egyik főforrása szerinte 
az 1868. LIII. t.-c. eltörlése, a mely, a nélkül, hogy az 
erők kiegvenlíttettek volna, teljesen szabad tért engedett 
a lélekhalászásnak. Baja a protestáns egyházaknak a nagy 
lelkész- és tanítóhiány is, a mi miatt erejét kifejteni kép-
telen. Reflektált a beszéd a protestáns néppárt-alakítás 
ismeretes vádjára is, a melyet teljesen alaptalannak és 
levegőből kapottnak minősített. Kijelentette, hogy ily 
szándék a legtávolabb áll a protestánsoktól, s egyáltalá-
ban nem akarjuk a pápista néppárt példáját követni. 
Baja, sebe van az egyháznak; de azért nem kétségbeesni 
kell, hanem még nagyobb buzgalommal, áldozatkészséggel, 
tevékenységgel és elővigyázattal kell az egyház javát 
munkálniok, mind a papoknak, mind a világiaknak, s 
főként arra kell törekedni, hogy az egyházak és az egy-
háztagok között a megzavart békés viszony helyreállít-
tassák. A közgyűlés lelkesedéssel hallgatta az elnöki 
megnyitót s egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe beiran-
dónak határozta, ama nyilatkozat mellett, hogy annak a 
prot. néppárt ra vonatkozó kijelentéseivel teljesen szolida-
risnak vallja magát. A tárgyalt ügyek hosszú sorozatá-
ból még kiemelendőnek tartjuk a gondos esperesi jelentést, 
mely az egyházmegye életét örvendetesnek mutatta fel 
és a mádi közös szegényháznak a róm. katholikusok 
által történt lefoglalása ügyét. Ezt az ügyet, mint sérel-
met terjesztette a gyűlés a megyei közigazgatási bizott-
ság elé, kérve annak orvosoltatását. 

I S K O L A . 

É r e t t s é g i v i z s g á l a t o k , A dunáninneni ág. ev. egy-
házkerületben az érettségi vizsgálatokat a következő sor-
rendben tartják meg. A pozsonyi ág. ev. líceumban június 
hó 13 —16-ig. Egyházi elnök; Fürst János pozsonyvárosi 
alesperes. A selmeczbányai ág. ev. líceumban junius hó 
25—28-ig. Egyházi elnök : Farbaky István lyceumi felügyelő 
és országgyűlési képviselő. 

Az i s k o l a é s a s z ü l e i ház . Frankenbergben (Szi-
lézia) a tanköteles gyermekek bejelentése alkalmával a 
szülők között »bizalmas közlés* feliratú kérdőíveket osz-
tanak szét, melyeknek az a céljok, hogy az iskola tájé-



kozást nyerjen a beírandó gyermek testi kifejlődésé-
ről, tehetségéről, lelkiállapotáról és akaratjelenségeiről. E 
kérdőív fején a következő felvilágosítás v a n : »A gyer-
meket nem elitélni, hanem megérteni akarjuk. Ha a tanító 
azt kívánja, hogy a gyermek nevelését helyes irányban 
kezdhesse meg, legelőször szükséges, hogy minden egyes 
tanulónak a tulajdonságait ismerje és tudja meg, hogy a 
gyermek eddig milyen nevelésben részesült. E célból a 
szülőktől nyert mindennemű tájékoztatás az iskolára nézve 
nagyon becses, mert ők legjobban ismerik gyermekeik indu-
latát. Ezen kérdőivekkel, melyek a beiratkozásnál az osz-
tálytanítónak átadandók, az iskola szükségképen a szülő-
házzal érintkezésbe akar lépni. Ha a szülők az össze-
állított kérdésekre lelkiismeretes feleleteket fognak adni, 
akkor a tanítónak megbecsülhetetlen intésül fognak szol-
gálni és ö azonnal tudni fogja, hogy az iskolába belépő 
tanuló mily bánásmódban kell, hogy részesüljön.* Az 
összeállíiott kérdések a következők: 1. Korán vagy későn 
kezdett-e a gyermek j á r n i ? 2. Későn vagy korán tanult-e 
a gyermek beszélni? 3. Észrevehetők-e most is a fogyat-
kozások a beszédében ? 4. Mily betegségei voltak a gyer-
meknek? 5. Ezen betegségeknek maradtak-e hátra nyomai? 
6. A legutolsó kiállott betegségnek vannak-e következ-
ményei, melyekben a gyermek most is szenved? 7. Ho-
gyan alszik a gyermek ? 8. Vérszegény vagy sárpkóros-e 
a gyermek ? 9. Idegbeteg vagy ideges-e ? 10. Tüdő-
vagy szivbeteg-e ? 11. Rövidlátó vagy messzelátó-e ? 
12. Nem nagyot halló-e? 13. Van-e orrbetegsége? 14. 
Szenved-e emésztési zavarokban? 15. Válogatós-e, vagy 
eszik minden t? 16. A gerincoszlopon görbülés v a n - e ? 17. 
Húgyhólyag- vagy bélgyengeség van-e? 18. Szenved vagy 
szenvedett-e az atyja és anyja a) tüdőbetegségben, b) elme 
vagy idegbajban ? 

T h e o l o g u s d i á k k o n g r e s s z u s . A magyarországi 
theologusok május 1-én kongresszust tartottak Debrecenben, 
a főiskola oratóriumában. A gyűlés egész menete, magas 
színvonala, komolysága arról tett bizonyságot, hogy az 
ifjúság teljes tudatában van annak, mily fontos hivatás 
vár reá Örökre emlékezetes nap ez theol. iskoláink életében! 
A gyűlés istentisztelettel kezdődött. Imádkozott Csomasz 
Dezső pápai szenior ; Makay Lajos budapesti szenior pedig 
prédikált. A közének elhangzása után nt. Csiky Lajos rektor-
professzor lelkes beszéddel buzdítván az ifjúságot, a gyűlést 
megnyitotta. Egyhangúlag megválasztatván a tisztikar, megin-
dult a tanácskozás, s elhatározták, hogy ezután évenként tar-
tassék hasonló célú gyűlés. Utána a lelkészminősítés eltörlé-
sét tárgyalták ; majd az önképzésről szóló értekezést s a 
közös theol. diák lapról szóló indítványt tették magokévá. 
Végül a theologusoknak a vallásos élet emelésére irány-
zott munkájáról folyt a tanácskozás. Még egy megható 
ünnepély folyt le délután a gályarabok oszlopánál. Mindenki 
örömmel, édes emlékekkel s*azzal a sóhajjal távozott : 
kár nem volt e gyűléseket már régen megkezdeni. Külön-
ben a kongresszus egész lefolyásáról Lapunk jövő szá 
mában bővebben meg fogunk emlékezni. 

E G Y E S Ü L E T . 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület májusi 

m u n k a r e n d j e . A keddi biblia-órák rendesen megtartat-
nak '/s8 órakor a ref. theologia nagytermében. Ugyanott 
május 3-án este 7 órakor választmányi ülés volt, a mely-
nek tárgyai a >Lapkiadó-bizottság jelentése volt a meg-
indítandó lap ügyében. Május 10-én felolvasást tart Kováts 
László: >A magyarországi boszorkányüldözés*-ről; 17-én 
P a p p Mihály: »A tengerészet«-röl. A hónap 24-ik nap-

ján pedig, áldozó-csütörtökön, kirándulást tervez az egye-
sület a vidékre. 

A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t javára az 
Uránia tudományos színházban f. hó 9-én ismét jótékony-
célú előadás lesz. Ez alkalommal a »Velence* című darab 
kerül előadásra. A jótékonycélú előadást melegen ajánl-
juk fővárosi olvasónk figyelmébe. A jövedelem az egye-
sület által gondozott szegényeké és elhagyatottaké, azok-
nak száma pedig légió. 

GYÁSZROVAT. 
t Sepsi-Szentgyörgyi Nagy Lajos, dobokai ret. 

lelkész, a deési egyházmegye volt főjegyzője és esperese 
mult hó 15-én elhunyt. 

f Viski K r ü z s e l y i B á l i n t jogakadémiai tanár, 
egyházmegyei tanácsbiró, a máramaros-szigeti liceum igaz-
gató-tanácsosa, mult hó 28-án, életének 56-ik, tanári mű-
ködésének 29-ik évében elhunyt. Haláláról a mármaros-
szigeti liceum igazgatósága és mindkét tanári kara külön 
gyászjelentést adott ki. Temetése mult hó 30-án ment 
végbe. 

Nyugodjanak békében és emlékezetük legyen áldott! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i h irek . Bilcy Károly esperes, a szatmári 

ref. egyház új lelkésze mult hó 29-én foglalta el hivatalát. 
— Kovács Kálmánt a dunántúli ref. püspök a nagykanizsai 
missziói-lelkészi állásra nevezte ki. Az új missziói-lelkészt, 
budapesti theologiai akadémiánk egykori tehetséges növen-
dékét szívesen üdvözöljük szép új munkakörében. 

* N y i l a t k o z a t . A >Protestáns Szemle* t. olvasói-
val kötelességemnek tartom közölni, hogy az áprilisi füzet-
ben, a nevem alatt megjelent »A protestantizmus és 
romanizmus gyümölcsei* c. tanulmány Pfeiderer: »Katho-
licismus und Protestantismus im Liclite dcr Kulturge-
schichte* c. s az Evang. Bund által kiadott »Flugschrift« 
(15. évf. 2. fúz.) nyomán készült, a legtöbb helyen annak 
a gondolatmenetét s követi, s itt-ott annak fordítása. 
Hogy a tanulmány elején említett Pfleiderer neve mellett 
röpiratának címe külön megnevezve nincsen, azt csak 
tévedésnek kérem tekinteni. — Eperjes, 1900. május 2. 
Dr. Szlávik Mátvás. 

A D A K O Z Á S . 

Az orsz. vakok intézetére gyűlt adományok. 
1. Felső-baranyai egyházmegye: Besencze 1 kor. Bisse 
80 fill. Markócz 2 kor. 22 fill. Botyka 40 fill. Gzún 1 kor. 
80 fill. Csehi 1 kor. 4 fill. Dancsháza 5 kor. 22 fill. Dráva-
Szabolcs 90 fill. (iaré 1 kor. 70 fill. Haraszti 54 fill. Ipaesfa 
1 kor 20 fill. Iványi 40 fill. Katádfa 2 kor. 24 fill. Ké-
mes 60 fill. Piski 48 fill. Kis-csánv-oszrói lelkész 1 kor. 
Kis-Harsány 1 kor. 4 fill. Kis-Tótfalu 92 fill. Lúzsok 32 fill. 
Magyar-Mecske 3 kor. 30 fill. Magvar-Peterd 52 fill. Márfa 
3 kor. Nagv-Harsány 2 kor. 88 fill. Nagy-Peterd 2 kor. 
6 fill. Nagy-Tótfalu 90 fill. Nagy-Váty 1 kor. 18 fill. Okorág 



28 fill. Pécs 3 kor. 28 fill. Rónádfa 1 kor. 40 fill. Ró-
zsafa 1 kor. 76 fill. Szent-Erzsébet 90 fill. Terehegy 2 kor. 
40 fill. Mindszent-Bogad 1 kor. 16 fill. Viszló 2 kor. Be-
remend 1 kor. Dráva-Palkonya 14 fill. Nagy falu 2 kor. 
Siklós 4 korona 28 fillér. Old 70 fii. Összesen: 58 kor. 
96 fii. — 2. Vértesaljai egyházmegye: Aba 4 kor. Acsa 
3 kor. 10 fill. Alcsuth 2 kor. 14 fill. Ercsi 2 kor. 10 fill. 
Bicske 20 kor. 40 fill. Bodmér 20 fill. Csabdi 40 fill. Csák-
vár 3 kor 64 fill. Doboz 98 fill. Gárdony 2 kor. 80 fill. 
Gyúró 3 kor. 20 fill. Iváncsa 4 kor. Nyék 2 kor. Mány 1 kor. 
52 fill. Pákozd 5 kor. Pátka 4 kor. Sárbogárd 4 kor. Sár-
keresztur 7 kor. 40 fill. Seregélyes 3 kor. Sukoró 3 kor. 
90 fill. Tök 90 fill. Zámoly 5 kor. 2 fill. Vaál 1 kor. 60 fill. 
Velencze 3 kor. 4 fill. Vereb 80 fill. Összesen: 89 kor. 
14 fillér. — Petri Elek, egyházkerületi pénztárnok. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium Igazgatótanácsa pályázatot hirdet a következő 
hat rendes és egy helyettes tanári tanszékre: 

1. Egy német-magyar vagy német-latin. 
2. Egy természettan-mennyiségtan. 
3. Egy természetrajz-földrajz. 
4. Egy történet-latin. 
5—6. Két latin-görög. 
7. Egy latin-magyar (helyettes). 
Az első tanszékre általában protestáns, a többiekre 

pedig csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. A megválasz-
tott rendes tanárok az országos nyugdíjintézet tagjai 
lesznek. 

A rendes tanár törzsfizetése 2400 korona, lakpénze 
400 kor. az egyházi pénztárból, havi előleges részletekben. 
Bészesül öt ízben 200—200 kor. ötödéves korpótlékban 
is. A rendes tanár törzsfizetése 3200 koronáig emel-
kedhetik. 

Oklevéllel nem biró tanárjelöltek helyettes tanárul 
alkalmaztatnak, 1600 korona évi fizetéssel, szintén előle-
ges havi részletekben. 

Az 1., 2., 3., tanszékre pályázók, mivel azok állami 
kinevezés alá esnek, kérvényeiket a nm. vallás- és közokt. 
miniszterhez intézzék; a többi tanszékre pályázók pedig a 
fentirott igazgatótanácshoz. Mindez állásokra a kellően 
fölszerelt kérvények folyó évi junius hó első napjáig nyúj-
tandók be alantirott elnökhöz. 

A megválasztott és kinevezett tanár egy évi sikeres 
működése után fog állandósíttatni; hivatalát f. évi szeptem-
ber 1. napján tartozik elfoglalni. 

Kisújszállás, 1900. április 25. 
Gulyás Lajos, 

igazg. tanácsi elnök. 

P á l y á z a t . 
A kecskeméti államilag segélyezett ev. ref. főgimná-

ziumban a jövő 1900/901. iskolai évre pályázat hirdet-
tetik két tanszékre, ú. m. : 

egy latin-görög nyelvi és egy menyiségtan-természet-
táni tanszékre. 

A tanszékek javadalma 2400 korona törzsfizetés, 
480 korona lakáspénz és öt ízben 2 0 0 — 2 0 0 korona 
korpótlék. 

A törzsfizetés fokozatosan 2600, 2800, 3200 koronáig 
emelkedhetik s a fokozatba sorozásnál a helyben helyettes 
és rendes tanári minőségben töltött évek egészölcben; a 
más protestáns középiskolában rendes tanári minőségben 
töltött szolgálati évek 3 / i részben ; a másnemű, t . i. állami, 
községi stb. iskolákban rendes tanát i minőségben töltött 
szolgálati évek 2/4 részben; a korpótlék folyósításánál 
pedig bármely hazai középiskolában rendes tanári minő-
ségben töltött évek teljesen beszámíttatnak. 

A 2800 és 3200 koronás fokozatba helyezett tanár 
lakbére 600 korona. 

Ha a tanszékek, okleveles tanárok hiányában oklevél 
nélküli helyettes tanárokkal töltetnének be, ezek java-
dalma 1600 korona. 

A megválasztott tanár jogos és kötelezett tagja az orszá-
gos tanári nyugdíjintézetnek, azonban a tanszéke után 
a fenntartó testületre kirovott nyugdij-járulék 4 0 % - á t a 
tanár tartozik fizetni, ha rendes tanár rá választatik vagy 
ilyenné előmozdíttatik. 

E tanszékekre a kinevezés joga a fenntartó testület 
ajánlata alapján állami szerződésünk értelmében a m. k. 
vallás-és közoktatásügyi miniszter urat illeti. 

A kellőleg felszerelt, t. i . : születést, képesítést, 
netalán eddigi szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és 
egészségi állapotot igazoló okmányokkal ellátott s a nagy-
méltóságú m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
intézett kérvények f. évi május 20-ig alulírotthoz nyúj-
tandók be. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott tanár állását f. é. szeptember 1-én 

elfoglalni tartozik, 
Kecskemét, 1900. április hó 21-én. 

Mészáros János, 
evang. ref. lelkész, 

1—2 a főgim. igazg. tanács leik. elnöke. 

P á l y á z a t . 
A szepes-iglói ág. hitv. evang. egyházközség 

segédlelkészt keres. 
Az állással járó jövedelem: 600 korona fizetés, 

150—200 korona hittandíj, lakás, fűtés és mosás kivé-
telével teljes ellátás vagy az utóbbi helyett 600 korona. 

Az állás azonnal elfoglalható. Érdeklődőkkel minden 
további tudnivalókat közöl 

Iglón, 1900. május 2-án 
Dr. Waltér Gyula, 

iglói ág. hitv. evang. lelkész. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök . 

K i a < l ó - h i v a t n i : 
Uornyánmki/ Viktor könyvkerenhedé-ie (Akadémia 

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

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

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

Megjeleiiik minden vasárnap. 
E l ő f i z e t é s i á r a : 

Fé l év re : 9 kor.; egész é r r e : 18 korona. 

Egyes atáni ára 40 fii. 

Jövő zsinatunkról. 

Az abauji egyházmegye f. évi ápril 3 -án 
tartott közgyűlésére beterjesztett esperesi jelen-
tésemben, megemlékezvén a többek közt az 
egyházi adózás mórtékére és rendszerére vona t -
kozó egyetemes összeírásról, végkövetkeztetésül 
azt mondám, hogy « egyházi adózási rendszerün-
ket nagyban reformálni s méltányosabb alapokra 
helyezni szükség. Ez lesz, szerintem, legfőbb fel-
adata 1901-ben összeülendő egyetemes zsinatunknak, 
melynek előkészítése azonban, még eddig legalább, 
az illetékes körökben nem jött szóba a. 

Egyetemes Konventünk, mely »minden zsi-
natra az előmunkálatokat elkészíti a (E. T. 58. 
§. f ) pont), ugyancsak f. évi ápril hó 24—27. nap-
jain ülésezett. Üléseinek folyamán egymásután 
merültek fel a fontosabbnál fontosabb ügyek, 
melyek, a tar tandó zsinatra való előkészítés 
végett, mielőtt a konventen tárgyal tatnának, az 
egyházkerületekhez és egyházmegyékhez tétettek 
le. Szóba került, a lapokban közlött tudósítások 
szerint, a megtar tandó zsinat ideje is, mely, 
egyik nagy tekintélyű felszólaló szerint, 2—3 év 
múlva, vaggis 1902-ben vagy 1903-ban fog el-
jönni. 

Megvallom, nagy meglepetéssel olvastam e 
nyilatkozatot. Egyházi törvényeink 87. §-aszer int 
»a zsinat rendszerint 10 évenként tarta-
tik ; ha azonban az egyházkerületek többsége, 
az egyetemes egyház érdekében s halasztást, nem 
szenvedhető indokokból rendkívüli zsinat 
összehívását lát jaszükségesnek, annak egybehivasa 
tárgyában az Egyetemes Konvent intézkedik«. 

Nyilván következik az idézett szakaszból, 
hogy a zsinat rendes egybeülésének ideje min-
den 10-ik óv; szükség esetén azonban a 10 évi 
határ idő előtt is összehívandó a rendkívüli zsi-
nat; mindkettő természetesen az 1790/91: XXVI. 
törvénycikk 4. §-ában kikötött előfeltételek tel-
jesítése után. 

Egyházi Törvénykönyvünkben, ezzel a szó-
val: ^rendszerint a., mindig az általános szabály 
vagy rendelkezés fejeztetik ki, a mint azt, a szó 
helyes értelmén kivül a 60., 238., 294. §-ok is 
nyilván bizonyítják; az általános szabály vagy 
rendelkezés alól csakis az esetben engedtetvén 
kivétel, ha az a törvénykönyvben kifejezetten 
rendelve van. 

A 87. §. tehát általános szabályul kimondja, 
hogy zsinat 10 évenként rendesen tar tandó; de 
nyomban ós kifejezetten utána teszi a kivételt 
is*, hogy t. i. szükség esetén, a legközelebbi 
rendes zsinat megnyitásától számított 10 óv 
letelte előtt is összehívható a rendkívüli zsinat. 

Arról azonban, hogy a 10 évenként tar-
tandó rendes zsinat határideje vagy megtartása, 
szükség esetén, vagy inkább szükség fenn nem for-
gása esetén elhalasztható és továbbtolható lenne, 
Törvénykönyvünk egyetlen szót sem szól; e r re 
nézve kivételt nem statuál ós felhatalmazást 
nem ad. 

Nyilván bizonyítja ezt, a törvény szövegé-
nek ós szellemének helyes értelmezésén kivül 
azon felirat is, mely 1891 április 20-án, az 
Egyetemes Konvent egyházi ós világi elnökei-
nek aláírásával, az egybehívandó zsinat engedé-
lyezése végett () cs. és ap. királyi Felségéhez 
intéztetett; mely feliratnak 3-ik bekezdésében 
szóról szóra ez ál l : 

»szentesített egyházi törvényünk maga is elő-
írja, hogy rendszerint tíz évenként zsinat tartassék«. 

Mindezekből szerintem egyéb nem követ-
kezik, mint az, hogy egyetemes zsinatunk tiz 
évenként, tehát legközelebb 1901-ben mindenesetre 
egybehívandó és megnyitandó; ha csak azt a 
királyi engedély megtagadása, vagy valami vis 
major lehetetlenné nem teszi. 

Vis majornak pedig, a törvény határozott 
rendelkezésével szemben, semmi esetre nem fo-
gadhatom el azt az állítást vagy akár tényt, 
hogy az előmunkálatokkal elkéstünk. 



Hogy elkéstünk, az tény; de az is tény, 
hogy módunkban és kötelességünkben áll a kése-
delmet rendkívüli munkával helyrehozni és ki-
pótolni. 

A mostani konvent által az egyházkerüle-
tekre és egyházmegyékre bizott előmunkálatok, 
az őszi közgyűléseken létesíthetők s a tőlük fel-
terjesztett e lőmunkálatokat egy novemberben 
vagy decemberben tar tandó rendkívüli konventi 
ülés letárgyalhatja, feldolgozhatja s egyúttal az 
1901. év végére összehívandó zsinatra vonat-
kozó feliratot is kiállíthatja. 

E rendkívüli konvent által létesített javas-
latok és tervezetek (58. §. f ) az 1901. évi ta-
vaszi egyházmegyei és egyházkerületi gyűlésekkel 
már idejében közölhetők lesznek, s a szokottnál 
korábban tar tandó egyházmegyei és egyház-
kerületi közgyűlések által reájok esetleg teendő 
nyilatkozatok és észrevételek, az 1901. óv tava-
szán tar tandó rendes , vagy később tar tandó rend-
kívüli konventi ülésben szintén idejében tár-
gyalhatók ós feldolgozhatók lesznek. 

Ekkép, szerintem legalább, semmi elhárít-
hatlan akadálya nem forog fenn részünkről annak, 
hogy egyetemes zsinatunk, egyházi törvényköny-
vünk határozott rendelkezésének megfelelőleg, 
már 1901 végén megnyittassék. 

És hogy így is legyen, azt szerintem, törvé-
nyünkön kivül, a szükség is a legnagyobb mér-
tékben parancsolja. Még akkor sem volna szabad 
hát rább tolni a zsinatot, ha a törvény ezt ki-
fejezetten megengedné is. Per iculum in mora ! 

Egyházi adórendszerünk tar thata t lan; domesz-
tikánk, mint tavaszszal a hó, szünet nélkül 
mind összébb zsugorodik; a lelkészi nyugdíjintézet 
felállítása napról-napra mindinkább kiáltó szükség-
ként jeletkezik ; az egyetemen felállítandó refor-
mátus (és nem közös protestáns) theologiai fakultás 
ügyében is nyilatkoznunk, sőt tennünk kell 
végre; az egyházak osztályozására s így a lel-
készek minősítésére, sőt részben a lelkészválasz-
tásra vonatkozó törvényeinket is, nemcsak a 
beállott lelkészhiány, de az 1898 : XIV. törvény-
cikk is, egyszerűen keresztül húzta ; ugyanezen 
törvénynél fogva clomesztikánknak is részben 
új célokat és rendel te téseket kell k i tűzni ; de 
eltekintve mindezektől, temérdek sok baj van 
egyházunkban és egyháztársadalmunkban, alól 
és felül, kivül ós belül ; y>mert eljött az eső, el-
jött az árvíz és eljöttek a szelek, megütköztek a 
liázba «. 

»A ház nem dől össze, mivelhogy kősziklán 
építtetett«; mindazáltal nagy szükség van rá, hogy 
omladozó falait megtámogassuk, a hasadékokat 
betömjük, a szakadozott tetőt kijavítsuk ; szóval 

az eső, az árviz, a szelek ellen lehetőleg véde-
kezzünk ! 

Minderre pedig, úgy törvényes hatásköré-
nél ós hivatásánál, mint i rányadó tekintélyénél 
fogva, legelső sorban egyetemes zsinatunk van 
hivatva, melynek megtar tására szükség, igen 
nagy szükség van szerintem, és pedig nem hol-
nap, hanem ma! 

Az 1881. óv után letelt 10 óv múlva egy-
általában nem volt oly sok ós nagy szükség a 
zsinat 1891-iki egybehívására, mint a mennyi 
szükség van a r ra most, midőn az 1891-től szá-
mított 10 óv immár erősen letelőfólen van. 

Videant consules, ne quid ecclesia detrimenti 
capiat! 

* 

Midőn e kérdéssel foglalkoztam, egy oly 
különös tény merült fel előttem, melyet szüksé-
gesnek látok ez alkalommal felemlíteni. 

Ez a különös tény abban áll, hogy Egyházi 
Törvénykönyvünk szép egymásutánban rendel-
kezik ugyan arról, hogy a presbi tér iumot (29. §.), 
az egyházmegyei (37. §.) és egyházkerület i 
közgyűlést (47. §.) kik hívják össze; azt is meg-
mondja, hogy az Egyetemes Konvent rendkívüli 
ülését szükség esetén az elnökség hívja össze 
(63. §.); rendelkezik arról is, hogy a rendkívüli 
zsinat egybehivása tárgyában az Egyetemes Kon-
vent intézkedik (87. §.); de arról elfelejtett tör-
vénykönyvünk rendelkezni, hogy az évenként egy-
szer tartandó (rendes) Egyetemes Konvent és a 10 
évenként rendszerint tartandó zsinat egybehivása 
kiknek és mily módozatok szerint áll jogában és 
kötelességében ?! 

Ezen a hiányon, melyet a meglevő gyakor-
lat teljesen pótolni nem képes, már csak a forma 
kedvéért is, a legközelebbi zsinaton okvetetle-
nül segíteni kell, annyival is inkább, mer t a 
testvér »magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyház« alkotmányában mindezekről helyes és 
szabatos rendelkezések vannak, a mint követ-
kezik : 

146. §. Az egyetemes közgyűlést az egye-
temes felügyelő s a hivatalra nézve legidősebb 
püspök; az egyet, felügyelő akadályoztatása, vagy 

'á l lásának megüresedóse esetében pedig a hiva-
talra nézve legidősebb püspök ós egyházkerü-
leti felügyelő hívja össze. 

147. §. Az egyet, közgyűlést összehívó levél-
ben a közgyűlés fontosabb tárgyai megjelölendők, 

167. §. A zsinatot az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő hívja össze. 

186. §. Zsinat annyiszor tartható, a hány-
szor azt az egyetemes közgyűlés az egyház 
érdekében szükségesnek látja és ő Felségének, 
a királynak engedélyét kieszközli. 



E most idézett szakaszok, egyházalkotmá-
nyunknak (paritas) megfelelő módosításokkal a 
mi törvénykönyvünkbe is okvetlenül beiktatan-
dók lesznek. Azért hangsúlyozom a paritás-1, 
mert már nálunk is kezdik ez alapelvünket, 
némely nagyfontosságú és tekintélyes bizottsá-
goknál, mellőzni és figyelmen kivül hagyni. 

Révész Kálmán. 

Mégegyszer a tábori lelkészség. 
Sok szó esett az elmúlt esztendőben a 

tábori papság intézményéről, s egyházunknak 
ezen a téren való sérelmeiről. Egyházi lapjaink, 
a tavalyi delegáció, a dunántúli egyházkerület 
ez idei közgyűlése foglalkozott e tárgygyal, sőt 
a konvent is majdnem felemelte szavát e kér-
désben. 

Sajnálattal kellett azonban látnunk, hogy 
dacára a széleskörű mozgalomunk, mely e kér-
dés körül megindult, határozott jeleként annak, 
hogy itt tényleg nagy visszásságok orvoslásáról 
lenne szó: az igazi sérelmet az illetékes foru-
mok közül alig vette észre egy is, szanálni pedig 
nem igyekezett egy sem, a dolog természete 
szerint. 

Mikor a dolog szóba került a delegációban, 
s ott sérelmek emlegettettek, azoknak orvoslása 
igértetett , akkor rá mutatot t rögtön Lapunk, 
hogy azzal az orvoslással, a mit a hadügyminisz-
ter kilátásba helyezett, nem sokra megyünk. A 
dunántúli kerület felirata elé is hiába néztünk 
várakozással, mert az is csak számbeli és fize-
tésbeli arányta lanságokér t neheztelt. Pedig ezek 
kicsiségek azokhoz a nagy visszáságokhoz képest, 
melyek a protes táns tábori lelkészség szervezése, 
kinevezése, kormányzása, jogi és szolgálati állapota 
körülvannak, s a mely visszásságok és jogtalan-
ságok, igen élénken demonstrál ják, hogy mekkora 
frázis még nálunk a vallásfelekezetek egyen-
lősége. 

A napokban ülésező delegációban bizony-
nyal szóba kerül e kérdés : épen azért sietünk 
felemelni szavunk az igazi sérelmek feltárásával, 
melyeknek emlegetésében nem fogunk elfáradni, 
míg csak egyházunknak ezen a téren való kö-
vetelései kielégítést nem nyernek. 

Igazán kedélyes dolog lenne, ha nem volna 
olyan szomorú a hadügyi kormány eljárása a 
protes táns tábori lelkészi állások betöltésénél. A 
püspöki kijelölési és a püspöki elbocsátási jog 
teljes mellőzésével írja ki pályázatait, és nevezi 
ki emberei t a hadügyminisztérium, a mikor is 
nagyon könnyen megesik, meg is esett csak nem 
is régen, hogy a lelkészi állások egy és más 
okból alkalmatlan emberekkel töltetnek be. Kér-

dezzük már most, hogy melyik római kath. 
püspök tűrné el jogainak ilyen semmibe vevé-
sé t? De természetesen az egyedül üdvözítő egy-
házzal szemben meg sem kisértik az ilyent, 
dacára ez exempciót élvező tábori lelkészi szer-
vezetnek. 

A tábori papság összlétszáma (concretual 
status) békében 136, közte 8 a protestáns. Hogy 
ez milyen aránytalan, arra kár szót vesztegetni. 
Ezen aránytalanság megszüntetését a mult dele-
gáció is követelte. Ép oly kevéssé akarunk e 
helyen tőkét kovácsolni abból a körülményből, 
hogy fizetés dolgában a mi tábori lelkészeink, 
a róm. kath. káplánokkal vannak egy sorban. 
Nem feszegetjük e kérdést, nehogy ránk süssék, 
hogy csak a zsebünkért kiabálunk, de meg azért 
sem, mert úgy a kongruás, mint más egyéb 
állami lelkészekkel szemben elég tisztessége-
sen vannak fizetve tábori lelkészeink. Egé-
szen más kérdés azután az, hogy a római kath. 
tábori plébánosok, kiknek dolgát egy sereg cu-
ra tus (káplán) segít végezni, miért élveznek a 
mi több dolgú lelkészeinknél több fizetést? 

A tábori lelkészségről, illetve a lelkészi 
gondozásnak, a katonák között és a katonai 
iskolákban, kórházakban való gyakorlásáról az 
1892-ben, kiadott 1896. módosított: »Organische 
Best immungen für die Militár Seelsorge« ren-
delkezik. Ennek kilencedik pontja szerint a pro-
testáns, illetve az ő nyelvén »ez evangélikus 
tábori lelkészek mindenféle tekintetben a kato-
nai hadtest-parancsnokságoknak vannak aláren-
delve. (( Ebben nem volna semmi sérelem. De a 
nevezett Organische Bestimmungen hatodik pont-
jának negyedik bekezdése azt rendeli, hogy »A 
katona-plébános (ki a II. pont utolsó előtti be-
kezdése szerint csak római kath. lehet) megbi-
zatik az alája rendelt curatorok és római kath. 
káplánok felügyeletével, de felelős a neki e tekin-
tetben alárendelt Militár Seelsorger-ek (protestáns 
tábori lelkészek) enemü működéséért is. íme a mi 
lelkészeink tehát egy más felekezet lelkészeinek 
vannak alárendelve expressis verbis. Ez az alá-
rendeltség azonban nemcsak az ő személyüket 
illeti, hanem illeti egész egyházunkat. 

A gyakorlatban tényleg maga a hadtest-
parancsnokság, nem érintkezik a protestáns lel-
készszel, csak a »katonai plébániahivatal útján.« 
Az Org. Bestimmungen VI. rész első és harma-
dik bekezdése szerint. »Minden katonai lelkészi 
kerület (számuk egyenlő a hadtestekével) élén 
áll a katona plébános (Mii. Pfarrer) ki a katonai 
lelkészi ügyekben referense az illető hadtest-
parancsnoknak.® Az a »referens« szó olyan ár-
tatlan szó, de tényleg azt jelenti, hogy a mi 
lelkészeinkről és a mi felekezetünk lelki gon-
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dozásáról egy más felekezetű lelkész előterjesz-
tése, tanácsa alapján történik intézkedés. Vagyis 
hogy a mi lelkészeink jogilag alá vannak ren-
delve a római kath. katona-plébánosoknak. Ez 
az igazi sérelem, mely a XVI-dik századot jut-
tatj CX CLZ ember eszébe, mikor a római kath. 
esperesek, ha tetszett, ha nem tetszett, a prot. 
lelkészekkel is rendelkeztek. Ennek a jogtalan, 
visszás helyzetnek folyománya azután az, hogy 
úgy rang, mint fizetés tekintetében a mi tábori 
lelkészeink egynek kivételével a római kath. 
káplánokkal vannak egy sorban. 

A mult delegációban valaki azt kérte, hogy 
ne a tábori püspök referáljon protestáns ügyek-
ben a hadügyminisztériumban. Akkor igéret 
tétetett a felől, hogy jövőben másként lesz. 
Tudtunkkal eddig is másként volt. Mert a had-
ügyminisztérium referense prot. lelkészi ügyek-
ben eddig is laikus ember, egy magasabb rangú 
tiszt volt. De minket ez sem tud megnyugtatni. 
Nem azért, mert az a laikus referens is lehet 
esetleg ultramontán érzelmű; hanem azért mert, 
ez nem paritás. Mert ha a római kath. feleke-
zetet megilleti egy külön egyházi referens a 
minisztériumban, akkor megillet minket is, még 
pedig úgy ev. ref. mint ág. h. ev. részről. Hogy 
miért mind a két részről, annak megokolásául 
elég legyen annyit mondanunk e helyen, azért, 
mert ez idő szerint két külön egyházat alkotunk. 

Az 1896-dik évben formailag történt is va-
lami e tekintetben, az úgynevezett »Militár Senior« 
kinevezésével. De az egész csak annyit jelent, 
hogy egy prot. lelkész a VIII. fizetési osztálybajutott. 
Milyen könnyen lehetne orvosolni ezt a sérel-
met is, ha mindenik prot. egyház részére nevez-
tetnék ki egy Senior, ki Bécs szókhelylyel, az 
ottani tábori lelkészi teendők végzése mellett, 
mint már egykor kontempláltatott, egyszersmind 
a hadügyminisztérium előadója lenne az egyhá-
zát illető katonai lelkészi ügyekben. Pá r szaz 
forintról volna szó, de végtelen becses jogokról, 
melyeket határozottabban nem követelni, eddig 
is bűn vala. Hogy a pénz-kórdós nem nehézség, 
mutatja, hogy 1896-ban a gör. kel. és egyesült 
görögök részére statuáltak két ilyen állást, jogot 
azonban nem adtak nekik. 

De hogy a jogok megadása, vagyis tábori 
papjainknak, a róm. plébánosok felügyelete alól 
való kivétele sem képezne nagy nehézséget a 
hadügyi kormányzat részéről, csak az Org. Be-
stimmungen X. pontjára kell utalnom. Az ugyanis 
rendeli, hogy mozgósítás esetén minden hadse-
reg ; vagy önállóan működő hadtest, hadosztály 
mellé egy-egy önálló prot. lelkész adandó, ki 
az illető hadsereg (Armee), vagy hadosztály 
(Division) parancsnokának referense és közege 

az egyházát illető lelkészi dolgok elintézésében 
ós főnöke a többi netalán szükséges, odarendelt 
prot. lelkészeknek. Tehát a minisztériumra nézve 
nem elvi kórdós a mi lelkészeink alárendelt 
állapota, csak mi nem tudtuk azt még elég 
nyomatékkal kérni eddig béke idejére nézve is. 

Nem tudom nem tünt-e fel eddig némelyek-
nek, hogy csak a közös hadseregbeli papjainkról 
szóltunk. Bizonyára a m. k. honvédségnél levő 
lelkészeink állapota igazságosabb, sérelmek ott 
nincsenek. A m. k. honvédségnél csakugyan 
nincs tábori lelkészeinknek sérelme, mert honvéd 
prot. tábori lelkészség nincs. 

Nincs, bizony nincs. Dehát mórt nincs, ós 
miért van a róm. katholikusoknak ? Talán a 
honvédséghez nem is soroznak a mi fiainkból ? 
Erről is lehetne beszólni, ha mi erőnek erejével 
sérelmeket akarnánk hánytorgatni. Én megvallom, 
nem szeretem a sérelmi politikát. De az elmon-
dottakat nem lehetett elhallgatnom. Mert az iga-
zán szégyenletes állapot, hogy lelkészeink, sokat 
irigyelt autonomiánk, ós a sokat emlegetett fele-
kezeti egyenlőség clacára is más felekezetek lel-
készeinek felügyelete, magyarán mondva kénye-
kedvére vannak bízva. 

Ezek a mi igazi sérelmeink, melyeknek 
szanálását méltán követelhetjük, mert ha nem 
éreznénk megalázó voltukat, mert ha olyan gyá-
vák volnánk, hogy nem mernénk követelni tiszta 
igazságunk érzetében orvoslásukat, megérde-
melnénk, hogy nagyobb jogtalanságok essenek 
rajtunk. 

Elvárjuk azért a delegációban résztvevő 
egyházi fórfiainktól, hogy a létszám kicsiny volta 
ós fizetés, rang csekélysége másodrendű kérdé-
sek mellett ezeknek az igazán súlyos sérelmek-
nek orvoslását is követelendik, és felszabadítják 
tábori lelkészeinket a jogtalan megalázó idegen 
egyházi felügyelet alól és saját jogkört és fen-
hatóságot statuáltatnak számukra, a m k. hon-
védségnél pedig prot. lelkészi állások szervezé-
sét fogják kieszközölni. 

Grotius. 

I S K O L A Ü G Y . 

T e h e t - e v a l a m i t a ref . t h e o l o g u s a v a l l á s -
erkölcs i é le t eme lésé t i l l e t ő l e g ? 

Elmondatott a debreceni theologus diákkongresszuson. 

így hangzik az a kérdés, melynek előadásával a 
tiszteletes kongresszus a budapesti theologia if júságát 
megbízta. Én azonban, mint e kérdés előadója, mivel 
vizsgálódásom eredményeképen arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy itt nemcsak eshetőségről, vagy lehetőség-
ről, hanem imperativ természetű kötelességről van szó, — 



e tételt így formuláztam : mit kell tenni a ref. theolo-
gusnak a val láserkölcsi élet emelését illetőleg? 

Azonban engedje meg a tiszteletes kongresszus, 
hogy mielőtt a ref. theologusnak ilynemű kötelességeiről 
szólnék, magyar népünk vallás-erkölcsi életén, mint a 
melybe kálvinista népünk is belefoly, s a melyben fájó 
sebek s betegségi tünetek észlelhetők, rövid pillantással 
áttekintsek. 

Csak egyházunk körén belől nézek szét. Ott alant 
a kőznép zöme a vallás-erkölcsi életnek még elég kedvező 
képét mutat ja fel; de ez a vallás-erkölcsi élet nem annyira 
a mostani papság munkálkodása által táplált és megerő-
sített vallás-erkölcsi érzék öntudatos ténye, mint inkább 
a régi kálvinizmus vallás-erkölcsi életének dicsőséges ke-
pére való visszaemlékezésnek, egy tradició-szerü, még 
itt-ott kötelező erővel hiró érzés munkája . Ámde, mert 
korunkban, a mikor a közöny és önzés az uralkodó, s 
a melyektől én a vallás-erkölcsi élet világában megtaga-
dom a lelkiismeretet, megtagadom a jövőre való pillan-
tást, megtagadom a múltnak igaz ismeretét, ennek a tra-
díciónak a kötelező ereje csökken : vész, szakadoz az a 
gyökérszál is, mely ref. népünk vallás-erkölcsi életének 
a legtöbb táplálékot adta. Ennek tünetei láthatók társa-
dalmi téren a szocializmusban, egyházi téren a baptiz-
musban, nazarenizmusban, felekezetnélküliségben, katho-
lizáiásban, melyek mind-mind okviszonyi összefüggésben 
állanak vallás-erkölcsi életünk mostani minőségével. 

Még fájóbb tényt látok a közép és főúri osztályban. 
Ezek vallás-erkölcsi életéhez fér a legtöbb szó. Mert a 
hitetlenség, a közöny s az önzés itt graszszál leginkább, 
a mit elősegítenek már az egyetemi tanulmányok, tehát 
az ifjúság életében az az időpont, melyben mi is érint-
kezünk velők. Tessék csak végignézni az egyes tudomány-
szakokon. Az orvostan-hallgatók kizárólag csak testet 
ismerő prelekciókat hallhatnak. Legistenesebb még a jogi 
szak; de a jog eredeténél és forrásánál, a jog történel-
ménél és fejlődésénél csak az emberre vannak tekintet-
tel az előadások, vagy »bizonyos körü lményekére és a 
vak sorsra. A matematikusok és teknikusok azt a bizo-
nyos kozmikus valóságot csak felvett segédeszköznek 
tekintik. A filozofémák előadásánál az ember leszakítta-
tik az isteni lényeg-rokonság fenséges magaslatáról és 
egész külön véges erkölcsi minőségben taníttatik csak. 

Ennek aztán az az eredménye, tiszteletes kon-
gresszus, hogy a vallást és erkölcsit, melyek egymástól 
csak gondolatban választhatók el, az életben tényleg 
elválasztják. A vallást, mint erkölcsi alapot kilökik az 
erkölcsi alól és az erkölcsi elvesztvén az éles lelkiisme-
retet : parancsai megtartására kötelező és elégséges erőt 
nem kepes felmutatni és így a könnyűvérű fiatalság 
között erkölcsi züllöttség, test- és lélekölő bűnök, mélysé-
ges erkölcstelenség lesznek uralkodóvá, mint a hogy nap-
jainkban bő alkalmunk is van ezt látni. 

És a legfájóbb tény? . . . Azt mi mutatjuk fel, 
papok. Minket is magával ragadt a kor rohanó árja. És 
bevont sárral, bevont iszappal. A közöny és önzés, a 
nyegle kor pöffeszkedése és gőgje rajtunk is uralkodik. 
A Megváltó azt mondotta az Isten országa terjesztésére 
kiküldött taní tványoknak: »Ime, én elbocsátlak titeket, 
mint a juhokat a farkasok közé ; legyetek azért okosak, 
mint a kigyók és szelídek mint a galambok*. És mi nem 
vagyunk okosak mint .a kigyók ; mert nem kérdezzük a 
lelkek éhségenek. elégedetlenségének, az erkölcsi bajoknak, 
a bűnnek, a közönynek, a felekezetnélküliségnek, az át-
téréseknek az okát, hanem azzal az önáltató biztatga-
tással nyugtatjuk meg magunkat : Óh hiszen nincs nagy 
baj . Hadd hulljék a férgese! . . . És mi nem vagyunk 

szelídek, mint a galambok. A régi kálvinista papoknak 
legszebb jellemvonásai közé tartozott az alázatosság és 
szelídség, bár sohasem fenséges munkájuknak magasztos 
tudata nélkül. Most pedig mily sok helyt gőg és pöffesz-
kedést találhatunk csak. És az a lélek, mely a kálviniz-
mus amaz ideális századaiban csak a Krisztusnak adta 
magát foglyul, mily sok helyt él most léhaságban, fensé-
ges hivatásáról elfeledkezve! Mintha a jeruzsálemi tem-
plom tükörtiszta kövezetét dudva verte volna fel és a 
szent város utcáin kórók csufoskodnának . . . ! 

Fájón, a rezignációnak bizonyos komor hangján 
mondom, hogy ez nemzeti jellemvonásainknál fogva így 
lehetett, bár a vallás-erkölcsi törvények szentségénél fogva 
ennek így lenni nem lett volna szabad. 

Régi időkből származott az a mondás, tiszteletes 
kongresszus, hogy a » re f . vallás magyar vallás*. Akkor 
keletkezett e mondás, a mikor nemzetünk legszentebb va-
gyait, legmagasztosabb törekvéseit, legfenségesebb remé-
nyeit — polgári és vallásszabadság kérdésében — ez 
segítette beteljesülni, sőt ez juttatta diadalra. »A ref. 
vallás magyar vallás< — ezt mondom én most is. Csak-
hogy más magyarnak a vallása. 

Hogy miként értem ezt ? — megvilágosítom nemzetünk 
ezeréves történetének és mostani életének jellemvoná-
sai által. 

A magyar nép géniuszának két oldala van. Az 
egyik fényes és ragyogó, a másik homályos és sötét. 
Véralkatunkat jellemzi az izgékonyság, a lobbanékonyság, 
a lelkesülés, a felhevülés, a fellángolás. És a hol mindezek 
érvényesülnek, az eszmék világában: a felfogásban való 
l iberáiizmus; a vallás erkölcsi élet vi lágában; a szív, a 
kedély, a jellem az élet legmagasztosabb s legfenségesebb 
nyilvánulásai. És a mi által mindezek érvényesülhetnek: 
szivünkben ott van az érzés intenzivitása, ereje és mély-
sége ; lelkünkben a képzelő tehetség hatalma. íme pár 
pont a magyar géniusz fénylő jellemvonásai közül. Ennek 
a magyarnak volt vallása a XVI. és XVII. század kál-
vinizmusa. 

Másrészt jellemvonásaink között ott van a cselek-
vésben való bátortalanság, sokszor majdnem a tehetetlenség, 
a képtelenség, és a nyugalom szine alatt a kitartás hiánya. 
És a hol mindezek érvényesülnek, az eszmék világában : 
a felfogásban való merev konzervativizmus, az ítéletben 
a kézzelfoghatóságra törekvés; a vallás-erkölcsi élet vila-
g á b a n : a szív, a kedély, a jellem s az élet legalantiasabb 
és leggyarlóbb megnyilatkozásai. Nagy terrénumot foglal 
el lelkünkben a léleknek határozatlansága, jellegnélkülisége, 
sivár szintelensége. íme pár pont magyar géniuszunk sötét 
jellemvonásai közül. És a mai kálvinizmus az ezekkel a 
jellemvonásokkal biró magyarnak a vallása. 

Világtörténeti unikum ez a mai evangélium szerint 
refermált nemzetek között. Mert a kálvinizmus a nemzeti 
géniusz fénylő vonásait sohasem mellőzi, sőt mint a világ-
történet mutatja, evangéliumi tanainak ezekben talál a 
nemzetek szívébe vezető utat, csatlakozási pontot ; minél-
fogva a jellemvonásokat fokozni, erősíteni megszentelni 
igyekszik, nem feledkezvén meg egyszersmind a nemzeti 
géniusz gyarlóságainak, fogyatkozásainak és bűneinek 
nyesegetéseiről sem. Világtörténeti unikum az, hogy nálunk 
az ev. ref. vallás foglyául esett a magyar géniusz ala-
csony vonásainak. A mi azért történt, mert nem volt igazán 
őrt álló a papság, s mert hajlandóbb volt a nép a lelki-
ismeret nélküli közöny vánkosán pihenni. 

De miért említem én mindezeket fel? Ama fájó 
tényeket, melyekről beszédem elején szólottam, azért, 
mert azok, mint erős negatívumok megmutatják, hogy 
mily pozitiv munkát kell kifejtenünk. A magyar géniusz 



jellemvonásait azért, hogy láthassuk, minő ponton és 
mily mértékben alkalmazzuk a munkát és az ennek meg-
valósítására szolgáló eszközöket. 

Tekintetbe véve tehát ama tényeket, nemzetünk 
jellemvonásait és az evangélium követelményeit, én. tiszte-
letes kongresszus, a ref. theologusnak a vallás-erkölcsi 
élet emelésére irányulható első kötelessége gyanánt emlí-
tem fel, hogy tudjon többször buzgón s korlát nélkül 
imádkozni. 

Sajátságos és csodálatos kijelentésnek látszik ez; 
de hogy erre van szükség, könnyen kimutatható. 

Ezt követeli már magának az erkölcsinek fogalma. 
Mert mi az erkölcs ? Annak, mit a lélek Isten felől vagy 
Istentől tudásban vagy érzésben elfogadott, magunkban 
és embertársaink között, tehát az Isten országában való 
érvényesülése. Ámde ez az elfogadás akkor lehet nagymérvű, 
ha a lélek minél többször fordult meg az Istennél, a mi 
pedig imádság által történik. 

Ezt kívánja magának az emberi léleknek természete 
is, mely érzésének szárnyalásában korlátot nem tűr. Sok-
szor gondolkoztam én már azon : miért van az, hogy 
ref. népünk, Megváltónk könnyen érthető paraboláin kivül 
az ótestamentumi zsoltárokat szereti legjobban ? Most 
már tudom magyarázatát adni, tiszteletes kongresszus. 
Azoknak a zsoltáríróknak lelke a szív minden tépő 
bánatában, az élet minden terhes szenvedésében, a kedély 
minden örömei között könnyen, üdén, szabadon, bár fen-
séges önmegalázással, mégis magasztos öntudattal tudott 
az Istenhez emelkedni ; sőt mivel eme zsoltárok az imád-
ság legtermészetesebb hangját tüntetik fel, tudott oly 
szépen és szabadon imádkozni. Azért szereti népünk 
annyira a zsoltárokat, mert azokban az élet minden 
egyes szüksége az ima hangján nyer kielégítést. 

A mi vasárnapi imáink meg azért nem elégítenek 
ki, mert a léleknek azon egyes szükségletei és érzései, 
melyeket a vasárnapi igehirdetés által kellene kielégítenünk, 
általános érzés-körben mozgó imáinkban kifejezést nem 
találnak ; sőt azok az általános érzések, melyek liturgiái 
imádságos könyveink imáit jellemzik, mintegy akadályul 
és gátul szolgálnak a léleknek, mely a maga egyes és 
akkori szükségeivel szeretne Isten elé járulni. 

Imádkozzunk tehát többször buzgóbban és szabadab-
ban; mint a hogy azt Pál apostol is kötelességünkké 
teszi, a ki maga is sokat és buzgón imádkozik s olvasóit 
is mindig erre kéri leveleiben. 

De azt mondja erre a tiszteletes kongresszus, mint én 
is nem sokkal ezelőtt, hogy ez érzelgősség, piet izmus; 
hogy ezt a magyar nem teheti, mert géniusza nem engedi. 
Keserű mosolylyal mondom, hogy magyar jellemünknek 
most érvényesülő vonásainál fogva valóban nem tehetjük. 
Mert hiszen most jellemvonásaink közül ítéleteinkben a 
kézzelfoghatóságra való törekvésnek, a filozofálási má-
niának, sekélyes és színtelen érzéseknek, a cselekvés-
ben való bátortalanságnak és közönynek élünk. Ámde, ha 
felnézek a magyar géniusz fénylő vonásaira, s átvillan 
tekintetem az európai reformált népeken, mikor látom, 
hogy az angol flegmája mellett, a holland minden mer-
kátori szelleme mellett, a francia minden könnyűvérű-
sége mellett, a német minden hideg logikája mellett, s 
még a spanyol is, minden álmatag természetete mellett 
tud buzgón, a lélek szárnyának minden megkötöttsége 
nélkül imádkozni és példás vallás-erkölcsi életet élni: 
ellenmondást nem tűrő örömmel kiálthatom, hogy a ma-
gyar embernek is lehetséges és nemcsak kötelesség ez. 
Mert igaz ugyan, hogy jellemvonásunknak határozatlan-
sága és szintelensége az emberiség láncolatában azt a 
pontot mutat ja , a hol kelet és nyugat egymással érint-

kezve összefoly; másfelől azonban jellemünknek fénylő 
vonásai egy oly pontra utalnak, a hol kelet és nyugat 
nemzeti génuszai fent a magasban nagy szárnycsapással 
találkoznak; hol a csat tanás után egy szikra száll f e l : a 
magyar géniusz szép oldala. Tehát már születése tüz s 
felszállása magasba törés. Százszoros kötelességünk azért 
a buzgó, a gyakori és szabad imádság. Jobban köteles-
ségünk, mint más népeknek ; mert bár jellembeli gyarló-
ságban sincs hiány, nemzeti géniuszunk fényesebb és 
dicsőbb szép jellemvonásokban minden népekénél. 

Nemzeti és vallás-erkölcsi kötelesség gyanánt áll 
tehát előttünk az imádkozás. Kitérni előle nem lehet ; 
elhanyagolni nem szabad. Teljesítsük is. És akkor majd 
nem halljuk üjra a Magyarországon átutazó nyugat-európai 
népek misszionáriusaitól, hogy a magyarok csak egyet 
nem tudnak : imádkozni. S nem mondják többé Magyar-
országra, hogy a Balkán-félszigeten van. 

A ref. theologus ilynemű második kötelességének 
tartom, hogy tanuljon. 

Tanultunk eddig is. Csakhogy száraz tárgyakat, hi-
deg elméleteket, a melyek a jellemet nem alakították át, 
a lelket nem szülték újjá. Tanulnunk kell a bibliát. Azt 
a könyvet, melyet papjaink most igen sok helyt csak 
vasárnap reggel vesznek elő, hogy egy, mások által irott 
beszédnek, igen gyakran csak mottóként szereplő alap-
igéjét kikeressék. A bibliát, melynek szelleme és erői a 
lelket felsőbb légkörbe emelik; hol az Istenhez való gya-
kori és szabad imádkozás nemcsak kötelesség, hanem 
lehetséges is ; hol kötelesség és lehetőség egy fogalom. 
Azt a könyvet, melyben Isten üdvözítő terve benn fog-
laltatik ; hol a váltság láncolatában felismerem az én 
megbízatásomat i s ; meg azt a feladatot, a mely rám v á r ; 
azt a kötelességet, melylyel az apostolként »tartozom*. 
A bibliát, melynek erői ha átmennek a szivekbe, akkor 
majd theologiáinkon sem lesz áz a könnyelmű élet, az a 
szabad morál, az a közönbös, önző szellem, és nem 
hagyják majd ott theologiáinkat itjú társaink, sokszor a 
harmadik, sőt negyedik évről is. 

De a biblia mellett tanulnunk kell ismerni azt a 
helyet is, a hol ennek erőit érvényesítenünk kötelesség. 
Ismernünk kell az életet, s annak egyes felmerülő esetei-
ben való követelményeit. Ismernünk kell a politikai, tár-
sadalmi és irodalmi élet nevezetesebb változásait; mert 
ezek mind összefüggésben vannak a vallás-erkölcsi törvé-
nyek megtartásával vagy elhanyagolásával. Azt mondotta 
Kossuth Széchenyire, hogy ő volt a legnagyobb magyar, 
ki kezét korának üterén tartotta. Nekünk is rajt kell ke-
zünket tar tanunk az üterén annak a körnek, melyben 
élünk, s annak a kornak, melynek fiai vagyunk, hogy az 
érverésnek szabálytalanságából felismerhessük azt a be-
tegséget, a melyet az evangélium erőivel gyógyítanunk kell. 

És kiegészítésül még valamit. Ref. egyházunkban 
a hetvenes években egy bizonyos bölcselkedő irány kere-
kedett fölül, mely folyton csak általános eszmékről be-
szélt, s ezek kedvéért a történetet is eszmékké finomí-
tani igyekezett; az élet egyes esetei által követelt szük-
ségek kielégítésével azonban nem gondolt. Tanuljuk meg 
azért, tiszteletes kongresszus, miután látjuk, hogy a val-
lás-erkölcsi élet mostani minőségére ez a, csak általános 
eszmékről beszélő bölcselkedés mily káros hatást gyako-
korolt, hogy egy papnak mindenekfelett pszikhológusnak 
és nem bölcselkedönek kell lennie. • 

A harmadik kötelesség ebből a másodikból folyik. 
Ikertestvére, lélektani következménye annak. A theolo-
gusnak tanítani is kell. Mert a ki érzi és éli az evan-
gélium igazságait, nem akarhat ja , hogy más is ne érezze 
és ne élje azoka t ; nem teheti, hogy másokat is ne tanít-



son arra , mint a hogy nem tehette Pál apostol, ki érezte 
hogy neki ez »kötelesség*, hogy ezzel ő »tartozik.« 

De kik legyenek azok a m á s o k ? Beszédem elején 
megpróbál tam rámuta tn i . Azok a fájó tények mind vérző 
és égő sebek, melyek bár némák, mégis hangos kiáltás-
sal kérnek balzsamot. Meg kell t an í tanunk a népet, hogy 
vallás-erkölcsi életének ne a tradíció legyen csak az alapja, 
hanem legyen az az élet erős meggyőződésnek és megin-
gatlan hitnek ön tuda tos ténye. Meg kell t an í tanunk a 
közép- és főrangú osztályt, azon a ponton, a hol ér int-
kezhetünk vele : i f júságában . Az egyetemi tanulók közöt-
tünk élnek ; velünk j á rnak , szivökben talán kételylvel, 
mely már -már idegenkedik az Is tentől ; vagy fonák meg-
győződéssel, mely a független vagy szabad morál szín-
telen életét éli ; vagy ingadozással , mely a világ és a 
Krisztus között még nem vá lasz to t t ; vagy eleséssel, mely-
lyel a világot választotta. 

íme itt nekünk nagy munkánk , s if júsági egyesüle-
teinknek nagy feladata van. 

De hiába próbálnék több kötelességet felhozni ; a 
legfőbbet teljesen kimeríteni úgy sem volnék képes. Ez a 
legfőbb kötelesség pedig az egyetemes papság eszméjének 
érvényesítése. Ki merem mondani , hogy a keresztyénség 
római katholikus a lak jában azért sülyedt oly mélyre a 
középkorban, mert a pápai hata lom nagyobbí tása érde-
kében az egyetemes papság eszméjét szánt-szándékkal 
kiölte a keresztyén köztudatból. Bátran merem állítani, 
hogy a reformációnak nagy fontossága épen az, hogy ezt 
az eszmét öntudatosan érvényesítette. Minden többi á ldása 
csak ennek érvényesítése által állott elő. Ref. egyházunk 
mostani bajainak is az a kútforrása , hogy az egyetemes 
papság eszméjet elfeledkezett érvényesíteni. 

Ezt a munkát azonban önmagunkon kell kezdenünk. 
Nekünk is szólanak ezek a szavak : Orvos gyógyítsd meg 
m a g a d a t ! Azt mondot ta a Megváltó t an í tványa inak : »Ti 
vagytok a földnek sava i ; ha a só megízetlenül, mivel 
sózattatik meg, mivel nem jó akkor semmire, hanem hogy 
kivettessék és megtapodtassék mindenektől*. Ránk is 
vonatkozik ez, taní tványokra , papokra . Az a só nem izet-
lenült meg, de megvizesedett. És a nép azt mondja a 
megvizesedett sóra, hogy az idő változást, vihart jelent, 
vagy ez a változás és vihar folyik is már . A tapasztalat 
meg azt bizonyítja, hogy az ilyen só, napsugárnak kitéve 
elveszti vizenyősségét s visszanyeri ismét rendes, ízes 
állapotát. 

Nem volna szive annak , a ki nem érezné, hogy ez 
a só megvizesedett, s hogy a vihar ki törőben, vagy 
dühöng is már . De ne veszítsük el reménységünket . Ha 
ez a só a napnak, az evangélium örök világosságú és 
melegségü napjának lesz kitéve: megjavul, megizesedik újra . 

íme az egyetemes papság eszméjének egyik oldala! 
Azonban ez a só, bármilyen jó legyen is ö n m a g á b a n : 
külön nem állhat, mert akkor haszna nincs. Össze kell 
ennek keverednie a hússal, hogy azt a romlástól meg-
ó v j a ; át kell annak hatni az egyház társada lom testének 
minden egyes tagját , mert csak így várha tó jó vallás-
erkölcsi élet . . . 

Azonban ne tűnjék ez fel előttünk oly nagy dolog-
nak, melyben a theológus semmit sem tehet. Önmagára 
nézve annyi t bizonyosan tehet, hogy papi feladatáról , 
kötelességeiről s élethivatásáról igaz fogalmat szerezhet, 
s azok betöltését lelkiismeretbeli kötelességeivé teszi. 
Mások érdekében pedig tehet annyit , a mennyit köre 
megenged. Egyik kisebb, másik nagyobb körben h a t h a t ; 
csak azt ne mondjuk e r r e : légvár ez. . . . érzelgés e z , . . . 
nem magyarnak való ez . . . 

A görögök az ember t »antroposz«-nak = »fel felé 

n é z ő d n e k nevezték. És mi magyarok majdnem három 
évtizeden keresztül így gondolkoztunk: >magyar« = seké-
lyes érzéseknek, közönynek és előítéletnek élő, >lefelé 
néző«. De én bizom abban , hogy ez változni fog, mer t 
változnia kell. Látom az erkölcsi romlottság fertőjét, — 
az erkölcsi újjászületés szükségességét. 

Mindenek felett és mindenek előtt az Istenben bizom. 
De azután mindjár t ti bennetek, ref. egyházam magyar 
i f júsága! S ha a vallás-erkölcsi élet mostani képe sem 
indít meg, úgy apellálok azokra a szent vágyakra, érzé-
sekre, törekvésekre és reményekre, a melyek bennetek a 
magyar nemzet géniuszaival közösek. Kérlek titeket e 
vágyak, érzések és remények, s egyszersmind a vallás-
erkölcsi élet szentségének nevében : értsétek meg korunk 
új j e l szavá t : * Erkölcsében él a nemzet/« Kérlek t i t eke t ; 
— nem, keveset mondtam, miként Fárel a Genf mellett 
elhaladni aka ró Kálvint : az élő Istennek nevében kény-
szerítlek titeket, lássátok meg a mi nagy Genfünknek, 
ennek a magyar hazának , ennek a magyar ref. egyház-
nak a veszedelmét. 

Titeket kérlek különösen debreceniek, kik már nagy 
számotoknál fogva is többet tehetnétek. Hisz itt kollégiumo-
tokban ha ta lmas biztatótok van, mely előtt mindannyian 
e lhaladtok: Petőfi szobra. Értsétek meg néma a jkának 
fájó, a szívbe hangzó s ikol tását : íme az a ledőlt szobor, 
melyről én énekeltem, a hegyen áll m á r ; de rémesen 
inog, mert az alap, a vallás-erkölcsi élet kisiklott alóla ; 
pedig mikor én magyar szabadságról szólottam, előfelté-
teleztem mindig a vallás-erkölcsi szabadságot . . . 

Értsétek meg annak a kéznek intését : Nézzétek ! 
ez a kéz megmerevült , mikor ébredésre hivott t i teket; az 
ébredés munká ja azonban nem pillanatnyi. Kezem most 
is felfelé mutat , mert a vallás-erkölcsi élet végtelen vilá-
gában a tökéletesedés örök, befejezhetetlen. 

Halljátok meg ennek a néma a jknak a sikoltását ; 
értsétek meg ennek a merevült kéznek intését. Ezt s ikol t ja 
s e r re int : Talpra m a g y a r ! Talpra magyar ! Talpra 
m a g y a r ! 

Mészáros János, 
ref. theológus. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Egy új re formác ió küszöbén, vagyis a XX. század mint a r. 
kath. egyház életének utolsó évszázada. A közerkölcsiség és a 
spiritizmus moráljának szempontjából írta Tóvölgyi Titusz. Buda-
pest, 1900. nagy 8-adrétben 221 lap, ára 4 korona, lelkészeknek, 
tanítóknak 2 kor. Megrendelhető a szerzőnél Budapesten (Botlen-

biller utca 1 sz.) 

A századvég nagy vallási és erkölcsi forrongásban 
van. Minden jel a r ra mutat , hogy a XX-ik századnak a 
vallás lesz az uralkodó eszméje. A római kath. egyház 
izgatásai, a vallásnak a politikába való behurcolása , a 
nagy felekezeti érzékenykedés, a protestánsok részéről 
megindított h i tvédelem: mind-mind azt muta t ják , hogy 
a hetvenes és nyolcvanas éveket jellemző vallási közönybe, 
az erkölcsernyesztő skepszisbe és a sivár material izmusba 
belecsömörült az emberiség. Az eszményiek és lelkiek 
u t án való sovárgásba kezdenek átcsapni a lelkek: itt 
spiri t izmusba merülnek, ott a klerikálizmust hirdetik né-
melyek egyedül üdvözítő tanként . 

Ennek a vallási forrongásnak érdekes terméke a 



fentjelzett mű. Tele undorral az elfajult keresztyénség, 
a papizmus i rán t ; tele szomjúsággal az igaz Jézusi vallás 
i r á n t ; tele rajongó hévvel a megváltónak vélt spiritiz-
mus i r án t : ez a három a jellemző vonása a Tóvölgyi 
könyvének. 

Három főrészre osztva 39 fejezetből áll a mű. 
Első részében (1 —19. f e j j összehasonlítást tesz a 

pogány, a zsidó és a róm. kath. vallás között, s ebben 
a párhuzamban arra az eredményre jut, hogy a római 
kath. egyház hitcikkeiben, intézményeiben és gyakorlati 
életében több a pogány és a zsidó elem, mint a jézusi 
és az evangéliumi igazság. Pogánysága abban nyilatkozik 
meg, hogy az üdvösséget, a bűnbocsánatot pénzért árul ja , 
mint az egyiptomi papok (9. f.). Pogány eredetűek a papi-
rend, az áldozárság, a papság és a szentek közbenjárá-
sáról, a pápák szentségéről, stb. gyártott babonás hit-
cikkelyek. »Nincs az a jezsuitizmus a föld kerekségén, a 
mely meg bírná cáfolni azt a tényt, hogy a r. kath egy-
ház pogány alapokon nyugszik. Nincs az a jezsuitizmus 
a föld kerekségén, a mely képes lenne megcáfolni azt a 
tényt, hogy a római ka f h. egyház nem a Jézus Krisztus 
egyháza« (68. 1.). Továbbá a róm. egyház nemcsak pogány, 
hanem egyszersmind zsidó elemekből áll. A zsidóktól vette 
át a szertelen ceremóniákat (15. f.), a vallási türelmet-
lenséget, üldözést és kegyetlenséget (17. f.), s mindazokat 
az intézményeket, a melyek »az egyház tartalmát növel-
ték ; de a mi az egyszerűséget, a szerénységet, az ön-
megtagadást, a felebaráti szeretetet, az igazságot stb., 
tehát a mi Jézus tanának az alaptételeit képezi, azt csak 
farizeusi módon utánozta, de át nem vette a római egy-
ház* (89. 1.). »A r. egyház a Krisztus példájából és 
cselekedeteiből alig vett át valamit; ellenben Mózes tör-
vényeit nagy részben megtartotta és a Krisztus tanításá-
nak fölébe emelte* (69. 1.). 

A könyv második részében »a pápák mint pogá-
nyok* cím alatt azt bizonyítja a szerző, hogy a római 
egyház fejedelmei magok is nagyrészt pogány és zsidó 
módon s nem a Jézus Krisztus parancsolatjai és példája 
szerint éltek. Weber Gyula ismert német történetírót szó-
laltatva meg, hét fejezeten át ismerteti azokat a cégéres 
bűnöket, a melyek homlokegyenest ellenkeznek nemcsak 
a pápák ^szentséges* címével, hanem Jézus és az apos-
tolok valóban kegyes és igazán szent életével. Bizonyítása 
végeredményeként azt a nem épen alaptalan vadat emeli 
a papizmus ellen, hogy korunk erkölcsi sülyedése a róm. 
egyház számlájára írandó*. 

A munka harmadik részében a római egyház el-
fajult vallásosságát tünteti föl a szerző. Kétmutató, kül-
sőleges, álszenteskedő a római egyház. Bensőségteljes, 
igazi, evangéliumi kegyesség alig van benne. Isten és az 
isteni dolgok helyett embert és emberi intézményeket 
imád és imádtat. Valóságos Istenkáromlás a klérusnak 
az a követelése, hogy »a római pápát Isten helytartója 
gyanánt ismerjük el. Isten minket ügy segéljen: nem 
tehetjük* (204. 1.). Erkölcsileg is meg kell tisztulnia a 
római egyháznak. »Ha a krisztusi morálnak terjesztője 

akar lenni: kezdje önmagán. Ne csak hirdesse, de tegye 
is, a mit Jézus parancsol. Ne csak a templomban, ne 
csak a prédikáló székben legyen pap, hanem az életben 
is. Ne csináljon a templomból színpadot, hogy ott játsza 
a szentet, a magánéletben pedig a bűnök terén jár elől; 
hanem mikor a társadalmat a szószékből bűneiért, erkölcs-
telenségeért, istentelenségeért korholja, az egyházra mu-
tatva így kiálthassunk föl: Vegyetek példát tőlünk* 
(214. 1.) Szakítson a római egyház a papnőtlenséggel, az 
erkölcstelenség ez állandó melegágyával (33. 1.); hagyjon 
(öl papjainak világias, pogányos fényűzésével és számos 
más erkölcstelen szokásával és intézményével, a melyek 
egyenes megtagadása a Jézus Krisztus tiszta és szelíd 
moráljának. 

Ez a könyv eszmemenete és tartalmi vázlata. 
Bevezető és záró fejezeteiben szerző azt is elmondja, 

hogy miért írta ezt a könyvet. Mint buzgó »spiritiszta«, 
nem hagyhatta sző nélkül azokat az irodalmi támadáso-
kat, a melyeket a klerikálizmus a vallás kezére játszó 
spiritizmus ellen intézett. Már pedig szerző szerint »a 
spiritizmus nem bántja a pozitív vallásokat, sőt megerő-
síti és bebizonyítja azok igazságait*; »a spiritizmus nem-
csak hiszi, de be is bizonyítja Isten létezését, Jézus Krisz-
tus istenségét, tanainak igazságát és azoknak egyedül 
üdvözítő voltát*. Könyve megírásának külső indító oka 
tehát a klerikálizmus elleni védekezés volt. Belső indíté-
kul meg az a sok és végzetes hitbeli tévedés, azok a po-
gányos, erkölcstelen és tisztán papuralmi intézmények 
szolgáltak, a melyekkel a klerikálizmus Jézus tiszta és 
szent vallását megfertőzteti s ezzel az emberiség erkölcsi 
haladását megbénítja. 

Mi teljes elismeréssel adózunk szerző ama nemes 
buzgalmának, a melyet a római egyház ismeretes tévely-
géseinek, hibáinak és vétkeinek nyílt és kíméletlen lelep-
lezésében kifejt. A degenerált keresztyénség elleni polé-
miája erőteljes, következetes és meggyőző. Abban is helyes 
nyomon jár a szerző, hogy a pápás egyház degeneráció-
jával szemben a regeneráló erő egyedül a Jézus Krisztus 
isteni vallásában és fenséges morál jában, valamint az ő 
személyes életszentségében van. Csak azt nem érthetjük, 
hogy mindemez okos és biblikus fejtegetésekhez mi köze 
van a könyvében annyiszor elő-előrántott spir i t izmusnak? 
Ez a spiritizmus akhillesi sarka a munkának. Mi meg-
engedjük, hogy szerzőt a spiritiszta Isten-keresés vezette 
az evangélium isteni igazságához, a Jézus Krisztusban 
való élő hithez. Ilyenféle megtérést már más spiritisztá-
ról is hallottunk. De azt határozottan állítjuk, hogy maga 
a spiritizmus metafizikai tévelygés és könnyen veszedel-
messé válható ábrándozás, s néhol még szédelgés is. 
Meghaltak szellemei, véges lelkek nem képesek megtar-
tani ; a r ra se hatalmuk, se erkölcsi tisztaságuk nincsen. 
Üdvösség csak a hata lmas és szent Istentől származhatik, 
az ő szent Fia és az ő szent Lelke által. Ezért a könyv 
spiritiszta alürjeit határozottan sajnáljuk és hibáztatjuk. 

Azt sem mondhatjuk, hogy a könyv theologiai és 
vallásbölcseleti mélyebb alapokon nyugszik. Szerzőnek 



nincs theologiai és vallásbölcsészeti iskolázottsága. De van 
erős vallásos érzéke, van szilárd bibliai hite, s ez a hit-
energia helyenként olyan erőteljesen, oly melegen, oly 
meggyőzőleg nyilatkozik meg a könyvében, hogy a theo-
logus olvasót is fölmelegíti és magával ragadja. Egyes 
történeti apró botlásai is vannak (pl. Kálvin megégette-
téséről beszél), s az egész mü kidolgozása tudományos 
értelemben nem rendszeres. Ám azért mégis nemcsak 
rendkívül érdekes, hanem valósággal tanulságos olvas-
many, a mely eszméltet, termékenyít és az evangéliumi 
hitben jelentékenyen erősít. 

Melegen ajánlom az olvasók figyelmébe. V. F. 

B E L F Ö L D . 

A debreceni ref. theológus diákkongresszus . 

Régen terveztük már, de nem tudtuk megvalósítani 
Régóta éreztük a hátrányait annak, hogy kedves hazánk 
öt theológiája nem érintkezik egymással. Régóta égett a 
vágy keblünkben, hogy egybegyűlvén, megismerjük egy-
mást s tanakodjunk egyházunk állapotáról, kötelességeink-
ről s egyeb közös dolgainkról. E régi óhaj tásunk, szivünk 
régi vágya teljesedett be Isten kegyelméből e hó első 
napján. Már maga a nap is, május elseje, az örömnek 
ünnepe. Az újra éledt természet diadalát szoktuk ünne-
pelni e napon ; de most, Istennek legyen hála, nemcsak 
a természet újra éledésén, de a magyar ref. theológiák 
ifjúságának szeretetteljes ölelkezésén is örvendezhetett 
mindazok szíve, kik a komoly munkának, az ifjúi lelke-
sedésnek hiányáról panaszkodnak. 

Mielőtt a kongresszus lefolyását ismertetném rövi-
den, nem hagyhatom említés nélkül, sőt hálátlan lennék, 
ha nem méltatnám azt a szives fogadtatást, melyben 
debreceni kollegáink részeltettek. Ha örül a testvér, ha rég 
nem látott testvérét viszont látja, úgy mi százszor inkább 
örül tünk; hiszen még eddig nem látott testvéreinkhez 
mentünk, kik hasonló örömmel, szeretettel örvendeztek 
látásunkon, s elkövettek mindent, hogy a »kálvinista 
Róma« falai közt otthonosan érezzük magunkat. Huszon-
négy küldött jelent meg: Pápáról 8. Kolozsvárról 5, 
Sárospatakról 3, Budapestről 8 ; a debreceni theológia 
hivatalosan 12 ifjút jelölt ki a kongresszus tagjaiul. 

Május elsejen, reggel 8 órakor a kollégium ora-
tóriumába gyűltünk össze a tanácskozásra, illetve az ezt 
megelőző istentiszteletre, melynek komolyságát nagyban 
növelte Kiss Áron püspöknek, Ujfalussy Bélának, a theol 
tanári karnak s több kedves vendégünk szives megjele-
nése. Istentiszteletünk a 37. dics. és a XC. zsolt 1. ver-
sének eléneklésével kezdődött. Ezután Csomasz Dezső 
pápai theol. szenior vezette Istenhez az egybegyűlt ifjak 
szivét buzgó imával, melyben halát adott Istennek vég-
telen kegyelméert, s szent lelkének segítségét kérte. Utána 
Makay Lajos budapesti theol. szenior hirdette az Isten 
igéjét Jer. 3 0 : 12—17. verse alapján. E bibliai verseket 
vonatkoztatta a magyar ref. egyházra ; rámutatott annak 
romlásara: »veszedelmes a te romlásod, veszedelmes a te 
vereséged; senki nincsen, ki megítélne a te ügyedet, hogy 
bekötné sebedet; az orvosságok s flastrom nem használ-
nak néked«. Bizony jól mondja ezt az Isten igéje! Itt 
van az ideje, hogy meghalljuk e beszédet s fontolóra 
vegyük ; ne hitegessük magunkat, hogy nincs olyan nagy 
baj, mint azt némelyek állítják; ne ámítsuk magunkat, 

hogy nem olyan nagy a veszedelem, mely végromlással 
fenyegetne, hanem ismerjük be, s ezt csak elfogulva vagy 
büszkeségből tagadhatjuk, hogy mi vagvunk a hibásak", 
hogy mi mulasztottuk el első sorban kötelességünket, s 
bizony igazat szól Isten igéje :>A te gonoszságodnak 
sokaságaért és bűneidnek eláradásáért cselekedtem eze-
ket veled !< És ha valakinek, úgy egyházunk jövendő 
lelkipásztorainak komolyan számot kell vetniök mindeme 
kérdésekkel, melyek egyházunk degenerációjának igazi 
okát, a nagyrészt eltitkolt sebeknek igazi orvoslását és 
igazi gyógyszerét célozzák. Meg kell győződnünk a felől, 
hogy ez így tovább nem maradha t ; de tudnunk kell 
azt is, hogy magunk semmit sem tehetünk, hanem szol-
gálatába kell lépnünk annak, ki így szól biztatólag bűnös 
gyermekeinek: »Gyógyulást hozok te read, s meggyó-
gyítlak a te fájdalmaidból!* Ebben a fenséges szolgálat-
ban van az igazi szabadság; ebben van a lelkészi pálya 
magasztossága! Isten segítségével lássunk hát a dolog-
hoz ! — Ezek voltak a prédikáció főbb gondolatai. — 
Majd ismét az énekkar énekelt, s végül a 179. dics. 10-ik 
verse zárta be az istentiszteletet. 

A kongresszust Csiky Lajos, a debreceni főiskola 
rektor-professzora nyitotta meg. Lelkes szavakban üdvö-
zölt mindnyájunkat s Isten áldását kérte tanácskozásainkra. 
Erre megválasztottuk a tisztikart. Elnökökké: Csomasz 
Dezső pápai és M'ikay Lajos budapesti szenior lettek ; az al-
elnökök pedig a többi három theológia kebeléből választatlak, 
mindenikből egy-egy ifjú. A tisztikar megalakulása után a 
tárgysorozat került napirendre. 

Az első, legfontosabb kérdés előadója Gyarmathy 
József sárospataki theológus volt. A kérdés így hangzot t : 
Miként tartható fent az érintkezés a jövőben is a magyar 
ev. ref. theológiák közöt t? — Az előadó indítványára s 
többek hozzászólására azt határoztuk, hogy minden év-
ben tartunk theológus kongresszust, mindig más és más 
theológiai székhelyen ; ezenkívül, a mennyire tehetjük, meg-
látogatjuk a testvér kollégiumokat. 

A lelkészi minösítvény ügyében Szabó Miklós debre-
ceni theológus volt az előadó, s indítványát, mely szerint 
az egyetemes zsinathoz kérvény nyújtassák be a minö-
sítvény eltörlése avagy módosítása érdekében és a vég-
ből, hogy az I. és II. lelkészi vizsga közt levő kápláni 
év szolgálati évnek tudassék be, valamint a próba-prédi-
kalás állittassék vissza. A kérvény formulázására és benyúj-
tására egy öt tagból álló bizottságot választottunk. 

A theológus önképzésről, Vargha Kálmán előadása 
nyomán áldásos eszmecsere fejlődött ki, úgy annak szük-
ségességét s fontosságát, mint eszközeit illetőleg hangsúlyoz-
tuk, hogy a theológusnak mire kell magat képeznie. Nem 
arra, hogy egy imádságot szép hangsúlyozással lel tudjon 
olvasni, sem arra, hogy egy betanult prédikációt szép 
gesztusokkal elő tudjon adni, hanem igenis a theológus-
nak arra kell készülnie, hogy lelkeket tudjon megmen-
teni a bűnnek rabságából; lelkeket tudjon elvezetni Krisztus-
hoz. Az ilyen célú önképzésnek első s lő eszköze a 
»Szentírás«. Ezt kell tehát elővenni az ifjú Thimotheu-
soknak, nemcsak azért, hogy kikeressék a textust, hanem, 
hogy lelkűknek épülést, erőt szerezzenek abból, s meg-
tanulják ismerni Krisztust, a kit ismernek ugyan tudós 
dogmatikákból de a Szentírásból legkevésbé, s végig 
hallgatlak a 8 szemesztert a nélkül, hogy legalább csak 
egyszer átolvastak volna a bibliát. — A biblia mellett 
mindenesetre méltányolnunk kell az egyhaztörténehnet, 
a szimbolikus könyvek ismeretét s egyéb hasznos tudo-
mányokat, melyek az önképzésnek szintén fontos esz-
közei. 

A theológus közös diák-lap létesítése élénk meg-



beszélés tárgyát képezte. Farkas Károly kolozsvári theo-
lógus előadó indítványát módosítva fogadtuk el, s akként 
határoztunk, hogy a »Debreceni hittanszaki kör< közlönye 
legyen ez a közös lap. Szerkesztői maradnak a jelen-
legiek, de ezek mellé választ minden theológia egy segéd-
szerkesztőt. A lap fenmaradása érdekébén az előfizetés 
erkölcsi kötelességévé tétetik minden ref. theológusnak. 

Az utolsó kérdésről a budapesti ref. tbeológia ne-
vében Mészáros J ános szólott. Beszédében azon kérdésre 
adott feleletet, hogy mit tehetnek a theológusok a vallásos 
élet emelésére? E kérdést így alakította á t : mit kell ten-
niök ? ! Beszédjét egész terjedelmében közölvén e lap, 
épen azért a bővebb részletezés helyett csupán felhívom 
reá a figyelmet, annál is inkább, mivel a kongresszus 
hangulatáról, komolyságáról, emelkedettségéről tesz bi-
zonyságot. 

A kongresszus után társas ebédre gyülekeztünk ösz-
sze az „Angol királynő* vendéglő nagytermében. Nagy 
örömünkre kedves vendégeket üdvözölhettünk egyszerű 
körünkben, .leienvoltak: Kiss Áron püspök, Simon f f y 
Imre polgármester, Zsigmond Sándor egyházkerületi fő-
jegyző, a theologiai tanárok és többen. 

Az ifjúság örömmel köszöntötte egymást, örömmel 
üríté poharát szeretett vendégeire, kik viszont jó kivána-
tokkal válaszoltak. Az ebéd után pedig kivonultunk a 
gályarabok emlékoszlopához, hogy azt megkoszorúzzuk. 
Balogh Ferenc theol. tanár lelkes beszédet tartott a holt, 
de mégis hangosan beszélő kőoszlop előtt: majd Gsomasz 
Dezső buzdító szavak kíséretében megkoszorúzta őseink 
emlékét az öt magyar ref. theologia ifjúsága nevében. 

Én nem hiszem s nem is tudnám hinni, hogy mind-
ezek érintetlenül hagyták volna valamelyikünk szivét, kik 
jelen voltunk az első theológus kongresszuson. Nem hi-
szem, hogy csak szépen elhangzó szavak maradnak azok, 
a miket hallottunk ; mert hiszen érezzük, hogy a lelke-
sedés, mely a lelkészi pályára vezetett bennünket, erő-
södött lelkünkben; a remény, mely a magyar Siont újra 
diadalmasnak, új ra fényesen ragyogónak látja, ú j ra fel-
éledt keblünkben s a lángra gyúlt lelkesedés nemes elha-
tározásokat szült szivünkben, nemes fogadalmakra nyitotta 
ajkunkat. Munkára fel! Krisztus evangéliumáért. Milliók 
üdvösségeért! 

Egij budapesti küldött. 

MISSZIÓÜGY. 
Az angol Traktátus Társaság működése 

hazánkban. 
(Felolvastatott a budapesti belmissziói értekezlet 1900 márc. 19-én 

tartott gyűlésén.) 

(Folytatás és vége.) 

Én meglehetősen ismerem kiadványainkat és fájda-
lommal kell beismernem, hogy irataink egy részének 
nyelvezete rosz. De hangsúlyozom: csak egy részének. 
Hogy ez hogy történhetett, igazán nem értem, mikor 
König Rudolfnak olyan emberek voltak a munkatársai , 
mint Molnár Aladár és Dallosy, néh. Czékus István, 
néh. Moskovcsák Henrik, Nagy Imre stb. De másfelől 
örömmel konstatálhatom, hogy kiadványaink között több-
nek igen szép és jó magyaros a nyelvezete. S ha azok 
nevei közül, a kik részint fordított, részint eredeti mun-
kákkal támogatták a mi társulatunkat, még egy két nevet 

felemlítek, bizonyára mindenki elhiszi, hogy igazat mon-
dok. Mert a mi Szász Károly, Fa rkas József, Szőts Far-
kas, dr. Kecskeméthy István és Czékus László tollából 
kerül ki, az csak jó és szép lehet. 

A másik vád irataink tar ta lmára vonatkozik. Né-
melyek szerint nem magyarnak valók a traktátusok. 
Hiszen mind olyan pietisztikus irányú, s ha terjesztjük, 
csak a rajongást terjesztjük velők. De kérdem, mi a célja 
a vallásos i r a t o k n a k ? Talán mulattatás, ismeretközlés? 
Nem ! Hitébresztés, hiterősítés. S hogy ébred fel a hit az 
emberben? Ugy, hogy odavezetjük a Jézushoz s igyek-
szünk megértetni vele a Jézus által hirdetett igazságokat. 
Egy nagy igazságot pedig sokszor egy kis elbeszéléssel, 
történettel könnyen megértethetünk. S ha így megma-
gyaráztunk, megérttettünk egy-egy igazságot, azt kérdez-
zük : Hát te mit szólsz hozzá kedves o lvasó? Nem volna-e 
jó követni azt a Jézust, a ki ez igazságokat hirdeti ? 
— íme a traktátus társaság arra törekszik a maga kiad-
ványaiban, hogy az evangéliumot megérttesse a mi népünk-
kel és hogy az evangelium hata lommá legyen a mi 
népünk életében is. Ha az evangelium szerint való éle-
tet, a Krisztus komoly követését némelyek pietizmusnak, 
mások nazarenizmusnak nevezik is, jól van ! Legyen úgy! 
Minket ez nem aggaszt. Hitünket ez meg nem rendíti. 
Mi csendesen folytatjuk utunkat , mert tudjuk, hogy az a 
Jézus út ja . A Jézus út ja azért, mert a mit mi ezekben 
a kis iratokban hirdetünk, az mind megegyezik Isten igé-
jével ; de továbbá azért is, mert tapasztalhattuk is jó 
hatásukat népükre. Hadd mondjak el illusztrációképen 
egy-két tör ténetet! 

Egy biblia-árus elbeszéli, hogy mikor egyszer belépett 
egy lakatos-műhelybe, egy öreg ember elkiáltotta magát: 
»Ez az ember olyan könyveket árul, a miket pénzzel nem 
lehet megfizetni.« Majd aztán így szólt : Hajdanában 
iszákos voltam. Feleségem, gyermekeim sokat szenved-
tek miattam. Szegények éheztek, nyomorogtak. Segíteni 
nem segítettem rajtuk, ha sajnáltam is őket. Mert ha 
pénzem volt, ivásra költöttem el ; ha nem volt, hitelbe 
vettem a pálinkát. Lassanként annyira eladósodtam, hogy 
a házamat e ladták; mindenem odaveszett. Végre is el 
kellett hagynom a falut. Mikor családommal épen egy 
távoleső helyre akar tam költözködni, útközben ezzel a 
jó emberrel, e biblia-árussal találkoztam. Mindjárt meg-
szólított s ajánlotta, hogy vegyek egy pár iratot, mert 
nagyon olcsók. És én csakugyan vettem. Az iratok közt 
volt a »Három nap egy ifjú életéből* c. történet. Mikor 
a feleségem elolvasta, odanyújtot ta nekem e szavakkal . 
Olvasd csak el öreg te is. Elolvastam és annyira hatott 
reám, hogy attól a perctől kezdve soha többé nem ittam 
egy csöpp pálinkát sem. Annak pedig öt éve már . »Isten 
áldja meg önt ezért jó ember és segítse továbbra is 
munká jában !« 

Egy másik eset : Egy cigány, katonáskodása idején 
néhány traktátust és egy új- testamentumot vett a biblia-
árustól. Először elolvasta azt a két-három kis könyvecskét. 
Ezek olvasása közben megértette, hogy mi az Isten igéje-



Aztán hozzáfogott az új-testamentom olvasásához. És 
innen kezdve mindig szorgalmasan olvasta a bibliát. Idő-
vel teljesen megváltozott; majd mikor hazament a három 
év letelte után, az övéi között kezdett el beszélni az Isten 
országának titkairól. 

Egy harmadik történet. A biblia-árus benyit egy jó-
módú parasztgazda házába. Csak az asszony és legényfia 
voltak otthon. Mikor az asszony meglátja a biblia-
árust, azt mondja : Nem kell nekünk biblia. Van itt a 
szekrény tetején elég, kicsiny, meg a milyen tetszik. 
Nekünk egyik sem kell. Nem érúnk mi rá ar ra , hogy még 
bibliát is olvassunk. A nélkül is boldogulunk. Kérdezze 
csak meg a fiamat, hogy mikor és hányszor volt kezünk-
ben bibl ia? A fiú elkacagta magát s ezt mondta : Nem 
olvastunk mi bibliát azóta, hogy kikerültem az iskolából. 
De többet is ér ám a bor, kártya és tánc. Bibliát majd 
csak akkor olvasunk, ha megöregszünk s egyebet sem 
csinálhatunk. — »De ki biztosítja önt arról, hogy megéri 
ezt a kort?« kérdé a biblia-árus. »Hátha még fiatalkorá-
ban hal m e g ? Hogy megy akkor Isten elé?« — Ugyan 
ne beszéljen nekem ilyeneket — telelt a legény. Beszél-
getésük közben aztán a paraszt-asszony, jövendőbeli menye 
számára kiválasztott egy szép zsoltáros könyvet; a biblia-
árus pedig adott az asszonynak még két kis iratot. 
Az egyik irat c íme: »A bűnös barát ja*, a másiké: »Az 
Üdvözítő kopogtatása* volt. Az asszony nem fogadta el 
ingyen az iratokat, hanem kifizette az árukat, mert c, 
úgymond, gazdag. A bibliaárus elbúcsúzott. Két év múlva 
ismét ott járt azon a vidéken. Felkereste ezt a családot 
is. De már akkor özvegy volt az asszony s nagyon búsult 
a férje után. Beszélgetett vele; de ő haragosan válaszolt: 
Hagyja el! Ne beszéljen előttem az Isten szeretetéről. 
Hát szeretet az, hogy azt veszi el tőlem, a mi a legked-
vesebb, a legdrágább nékem e földön? — »Az Üdvözítő 
kopogtatása ez* — mondá a bibliaárus — és intette, 
hogy ne keményítse meg, hanem tárja fel előtte inkább 
szivét. Mert ha ezt nem teszi, még súlyosabb megpróbál 
tatásokat hoz reá az Úr. Utóbb aztán megkérdezte az 
asszonyt, hogy olvasta-e a bibliát és azt a két kis iratot? 
Ismét a régi felelet: >Teljesen felesleges, hogy ilyesmit 
olvassak!* Még egy darabig beszélgetett vele, s elmenetelekor 
odaadta neki a »Hátha mégis igaz, a mit a biblia 
mond* c. vallásos iratot. A ház előtt találkozott az öreg 
asszony menyével. Komoly, istenfélő nő volt. Kérdésére, 
hogy hogyan van a férje ? — panaszkodott, hogy nagyon 
iszik és ő sokat szenved miatta, s csak az imádságban, 
Isten igéjében talál még vigasztalást. Erre a fiatal asszony-
nak is adott egy kis i ratot ; még pedig: »Az iszákosság 
csudálatos következményei* cimüt. — Ismét letelt néhány 
év, s harmadszor jutott el ismét a biblia-árus abba a 
faluba és harmadszor látogatta meg a családot. Mily 
változás történt ekkorá ra ! Mikor belépett a szobába, az 
öreg asszony az asztal mellett ült, s előtte a biblia és a 
traktátusok. Épen olvasott. Olvasott és sírt. A mint meg-
ismerte a biblia-árust, meg akarta csókolni a kezét s 
kérte, hogy bocsásson meg neki, hogy utolsó találkozá-

suk alkalmával oly kevélyen és barátságtalanul bánt vele. 
»Most« — mondja — »minden megváltozott*. De hadd 
beszéljem el a történteket! Fiam meghalt, de Isten kegyel-
méből még a tizenegyedik órában megtért. Egy táncmulat-
ság után tüdővészbe esett, s mikor betegen feküdt, arra 
kért, hogy olvassak fel neki valamit. Én »A bűnös barátja* 
c. könyvecske felolvasásába kezdtem bele. A fiam azon-
ban hamar félbeszakított s azt mondta : »Köszönöm, elég, 
ne olvass többet belőle*. Később ismét kért, hogy olvas-
sak neki valamit. Most a »Hátha mégis igaz, a mit a 
biblia mond?* c. traktátust vettem elő. De a mint el-
olvastam az első három lapot, felkiáltott a be teg : Ja j mi 
lesz velem, ha igaz, a mit a biblia mond! Ki segít én 
ra j tam, nyomorult bűnös emberen ? ! — S fiamon valami 
iszonyú félelem vett erőt. És én nem tudván megvigasz-
talni, elszaladtam a Tisztelendő úrhoz. Ezelőtt soha éle-
temben nem voltam nála; de most elmentem hozzá és 
elpanaszoltam neki minden bajomat. A Tisztelendő ezt a 
bibliai mondást, hogy: Jöjjetek én hozzám mindnyájan 
ti, kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, én meg-
nyugosztallak titeket! — felírta egy kis papirosra, s 
azt á tadván megígérte, hogy meglátogat bennünket. Ismét 
hazasiettem. A fiam már várva várt és azt kivánta, hogy 
olvassam fel »A bűnös barát ja* c. iratot. Olvasás közben 
úgy figyelt, úgy hallgatott minden szóra, s végre meg-
könnyebbülten felsóhajtott: Óh Istenem ! Tehát számomra 
is van bocsánat! Jézus seg í t s !— És Jézus segített. »Én — 
monda az öreg asszony, — elővettem erre az imádságos 
könyvet és imádkoztam a fiammal. Tiz napig élt még, s 
ez idő alatt elolvastuk a harmadik, az »Üdvözítő kopog-
tatása* c. iratot. Igazán boldog napokat töltöttünk el 
akkor együtt, s mikor aztán eljött a megváltás órája, 
így szólt fiam: Jézusom, bűnösök bará t ja ! Itt vagyok én 
is, bűnös ember! Fogadj el kegyelmesen! — Fiam halála 
után még nagy megaláztatásokon mentünk át. Birtokunk 
nagy részét el kellett adnunk, hogy fedezhessük a sok 
adósságot. S akkor láttam be, hogy milyen igaz, az 
»Iszákosság csudálatos következményei* c. negyedik trak-
tátus is. De most nyugodt, boldog az életem, s áldom azt 
a kezet, mely bennünket megbüntetett. Nyugodt, boldog 
az életem, mert üdvözítőm kopogtatására végre feltártam 
szivem aj taját , s most én bennem is él az Úr*. 

Mélyen tisztelt értekezlet! Még több történetet is 
beszélhetnék el ; de az idő rövidsége miatt nem tehetem. 
Legyen hát elég ennyi! Ne mondja senki s e m : Hogy 
lehet még csak tudomást is venni ilyen együgyű törté-
netekről. Hát a traktátus társaság a maga vallásos ira-
taival csak olyan eredményeket ér el, hogy itt egy paraszt-
ember. ott egy cigány, amott egy egyszerű asszony életére 
gyakorol átalakító hatást. Kérem, ne legyünk személy-
válogatók, hanem fogjuk fel ügy a dolgot, hogy itt hal-
hatatlan lelkek megmentéséről van szó. Isten előtt egy-
formán drága minden lélek. És ha olyan ember tér meg, 
a ki elmaradt a világtól, a ki tudatlan, nyomorult, vagv 
épen elzüllött, még inkább van okunk Istennek halát 
adni s magasztalni az ő szent nevét. 



Az utolsó öt év alatt a t raktátus társaság külön-
böző vallásos irataiból hazánkban 654,192 példány kelt 
el. A kiadás költségei öt év alatt 58,047 írt 35 krt tesznek 
ki. A bevétel öt év alatt 46,577 frt 16 kr. volt, s így a 
traktátus társaság öt év alatt 11,470 trt 19 krt fizetett 
rá a vállalatra. 

Egy jóakaratú úri ember néhány évvel ezelőtt azt 
írta ki a lapjába, hogy: »Tisztelem én az ángliust itt ná-
lunk Magyarországon is, mikor lánchidat csinál; — de 
a traktátusait csak vigye haza*. Ez a kívánság még eddig 
nem teljesedett be ; de ezután sem fog beteljesedni. Mert 
úgy a magam, mint a magyarországi traktátus-ügyet szivén 
hordozó egész helyi bizottság nevében bátor vagyok ki-
jelenteni, hogy a traktátusokat nem viszszük és nem is 
küldjük haza, hanem arra törekszünk ezután, hogy meg-

javítsuk, minden idegenszerűséget kiküszöböljünk belőlük: 
szóval az a mi^célunk, hogy a »Tracl Society* a ma-
gyarnak legyen magyar. így aztán legalább még több 
embert nyerhetünk meg a Krisztus evangéliumának. 

Biberauer Richárd. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A keresztyén vallás védelmére alakult haagai theol. 

társulat mult évre kitűzött pályakérdéseire 17 pálya-
munka érkezett. A német, francia és holland nyelven 
benyújtott munkák közül egy sem nyert díjat. A kérdések a 
következők voltak: Az utilizmus alapelvei; Az ú jabb misz-
tika kérdése ; A hegyi beszéd vallásos-erkölcsi alapigazságai a 
gyakorlati élet követelményeihez való viszonyukban. A folyó 
évre, decz. 15-iki határidővel a társulat a következő kérdé-
seket tűzte ki : Mit tudunk a zsidók messiási reményeiről 
a Krisztus előtti utolsó két században; a halhatat lanság 
hite, vallásos és bölcseleti álláspontról feltüntetve. — A 
decz. 15-iki határidő előtt pedig a következő kérdésekre 
folynak be pályamunkák: A wallon gyülekezetek története 
és befolyása Németalföldön; Az akarat szabadságának 
kérdéséről, tekintettel a pszikhikai és fizikai jelenségekről 
szóló legújabb theoriákra; A szeparatizmus története a 
németalföldi reformátusoknál a XVII. és XVIII. század-
ban. — A latin nyelvű kéziratok a társulat titkárához, 
dr. Berlage amsterdámi lelkészhez küldendők be. A pálya-
díj összege 400 frt. A pályamű közzététele a társulat 
dolga. 

»Kant, a protestantizmus filozófusa*- cím alatt Paulsen 
berlini tanár a Vaihinger-féle »Kantstudien« legutóbbi 
testes füzetében egy rendkívül tanulságos tanulmányt tett 
közzé, a melynek főbb gondolataiból kiemeljük a követ-
kezőket : Kantnak nem csupán az ismeretelmélet, hanem 
az emberi méltóságot, jogot, hitet, és szabadságot érintő 
dolgokban is sok mondani valója van a mi realisztikus 
korunkban. A Kant-féle bölcselet a maga nagy alapigaz-
ságaival ma is irányítója a mi világ- és életfelfogásunk-
nak s főleg protestáns világnézetünknek. Ma is az a pro-
bléma, a melynek megoldására Kant törekedett, hogy össze 
kell egyeztetnünk a hitet a tudással s egységes világnézetre 
kel! törekednünk a szellemi élet egész vonalán. Egész 
ember ő a szónak legteljesebb értelmében, a kinél a tan 
és az élet követeli, sőt fedezi egymást. Fő célja volt az 
általános érvényű és szükségképi ismeret lehetőségének 

elérése a tudomány terén s a metafizikai idealizmus 
lehetőségének megállapítása a világnézet terén. Vegelemzé-
sében tehát, mint Platón rendszere a morállal kapcsolatos 
politikában, úgy Kant rendszere vallás-erkölcsi téren 
végződik. Paulsen ez általános megjegyzései után ismer-
teti mindenekelőtt Kant ismeretelméletét, a tudományos 
megismerés lehetőségét, feltételét, határát és terjedel-
mét, a melynek egészen természetes útja az érzékek 
alá nem eső erkölcsi tudat hitvilága felé vezet. Mint 
Kant maga mondja, »das Wissen aufheben um dem Glau-
ben Platz zu machen*. Az erkölcsi világ az érzékeket 
meghaladó szabadság világa s a két világ összeegyezte-
tője az aesthetikai és theologiai itélőtehetség. A morál-
filozófia Kant bölcseletének a záróköve, mely egységes 
világnézetre vezet az egész vonalon. Világa, a maga tiszta 
akaratával a szabadság intelligibilis világa. Erkölcstana 
vallástanára vezet. E vallástan Paulsen szerint az első 
kísérlet a ker. egyházi hittanoknak bölcseleti magyarázá-
sára s a tiszta morális észhittel való összeegyeztetésére. 
Kant szerint a vallás lényege nem a természetfeletti 
lényekben, hanem az Istenben, mint mindenható jóaka-
ra tban (»örök szeretet*) vetett hit. E vallás bizonysága 
az erkölcsi törvény, s célja a jóra irányuló akara tnak 
fejlesztése és erősítése. Kár, hogy a tényleges tapasztalati-
nak és históriainak felfogásában kora tévedéseiben osz-
tozott. Találóan e három pontba foglalja össze Paulsen 
fejtegetései eredményei t : 1. Kant bölcselete helyesen fogta 
fel a tudás és a hit lényegét ; 2. megfelelő helyet bizto-
sít az akaratnak a világban, s 3. helyesen határozta meg 
a szellem lényegét s a világban való állását. S tényleg 
Kant becsületet szerzett azzal a szellem teremtő erejének, 
hogy annak lényegét a szabadságban, az élő tevékeny-
ségben látta. Rendszere egészben véve morális determi-
nizmusnak nevezhető, s ez oldaláról Kant a protestan-
tizmus filozófusa. A reformátori elvek tiszta felfogásáért 
küzdő korunknak is tanítója Kant és méltán hangzik az 
etbika te rén : Zurück zu Kant! E bölcselet teszi lehetővé 
azt, hogy valaki komoly gondolkodó és őszinte hivő 
keresztyén lehet egy személyben. Ez alapon Kant bizo-
nyos tekintetben befejezője Luther művének. Megsemmi-
sítette a skolasztikus bölcseletet, a midőn a hitet a 
tudásból s a tudományt a vallásból, mindkettő önállósága 
és szabadsága érdekében kiszorította. Azért olyan nagy 
ellensége ma a Kant-féle kriticizmusnak az új skolasz-
tikus thomizmus, s azért becsüljük Vaihinger »Kantstu-
dien« c. irod. vállalatát, a melylyel a tudományos pro-
testantizmus figyelmét újból Kant felé irányította. A Kant-
féle bölcseletnek a protestantizmussal való rokonságát 
Paulsen abban látja, hogy hangsúlyozza az ész autonó-
miáját, elméleti és gyakorlati oldaláról egyarán t ; hogy 
érvényre emeli a voluntarizmus elvét az intellektualizmus 
túlzásaival szemben; hogy továbbá az istenfogalmat ethi-
kai at tr ibútumokhoz köti, — s végül, hogy az ember-
nek specifikus értékét, tehát a morál-principiumot, az 
akaratelhatározás formájában, tehát a hitben s nem a 
cselekedetben látja. Abban is prot. filozófus Kant, hogy 
tisztán elkülönítette a vallás terét a theologiától, a 
minek a legnagyobb jelentősége a protestantizmusban 
van, s hogy mint igazi prot. bölcselő, szembe szállott 
a cerimonializmus és papizmus minden nemével és összes 
árnyalataival. — Köszönettel veszszük Kant bölcseletében 
a prot. jellemvonások földerítését. Kötelesség fogalma is 
azt igazolja, hogy az erkölcsi derékségben nem annyira a 
természet adományát , mint inkább az egyéni akarás té-
nyét látja. Az érzület és a cselekvés keresztyénségét 
tanít ja Kant, azért van annyi mondani valója a mai szo-
ciális kérdés megoldásában is. ^Bölcselete hatalmas segéd-



eszközöket nvujt hiterejével és morális komolyságával a 
modern szakadozottság, relativisztikus hisztorizmus és ma-
terialista felületesség ellen. A tudományra és a vallásra 
vonatkozó jelentősége mellett a nevelés terén is tanító 
mesterünk az erős keresztyén jellemek képzésében « 

A perzsa nesztóriánusok — mint a »Chr. der Chr. 
W.« 17. számában olvasom — fájdalom f u e r u n t , — m á r 
csak voltak. Oroszország hatalmi állása Ázsia központjá-
ban, s főleg Persiában okozta azt, hogy az orosz ortho-
dox egyház valósággal felszívta Persiának önálló régi 
nesztóriánus egyházait. Az V. század óta laktak ott syriai, 
nesztóriánus keresztyének, kik egykoron, a skolasztika 
korában az edessai és nisibisi iskolákkal tanító-mesterei 
voltak a ker. nyugatnak. Elszakadtak az egyetemes egy-
háztól, hogy fanatikus hódítóik zsarnoki uralma alatt 
védelemre és biztonságra számíthassanak. Az izlam hódító 
uralma a kultura egykori hordozóit legújabban 30 ezer 
lélekre apasztotta, s politikai önállóságuk elvesztése maga 
után vonta egyháziasságuk végleges kimerülését is. Egy-
házi életük merev ceremoniálizmussá fajult, s ó-syriai 
nyelven tartott istentiszteletük a nép előtt teljesen érthe-
tetlenné vált. Az északamerikai presbiteriánus misszioná-
riusok próbálták ugyan új életre kelteni ez elhaló félben 
lévő nesztóriánus keresztyénséget, de a nép nyelvére for-
dított biblia s virágzó iskolájuk sem volt képes őket 
halottaikból feltámasztani. Ekkor az oroszok vették kezökbe 
a térítési ügyét, s ez volt. a vesztük. A szomszédos örmény-
mészárlás félelme által szorongattatva, nagy áron, önálló 
egyházias életük megszűnése s az orosz orthodox hit föl-
vétele árán vásárolták meg a mindenható oroszok védel-
mét. 1898. szept. 9. szűnt meg végleg a hivatalos nesz-
tóriánus egyház, mely napon, Jonan nevű püspökükkel 
egyetemben valamennyien áttértek. Csak az ev. presbi-
teriánus egyházközségek tartották meghi töke t ; de ők sem 
fognak ellentállhatni hosszú ideig az orosz abszorpciónak. 
Im ez az orosz vallás és politika összezavarásának termé-
szetes folyománya. Ezzel is szegényebb lett egy fejezettel 
a ker. egyházak története. 

Elzász-Lotharingia mult évi egyházi statisztikájából, 
a »Chronik der Chr. Welt« közlései nyomán kiemeljük a 
következőket: Elhunyt 7 luth., s 1 ref. lelkész. Rendes 
lelkészi állást nyert 5 lutheránus és segédlelkészi állást 
4 luth. s 1 ref. lelkész. Az első theol. vizsgálatot meg-
állotta 14 luth. s 1 ref., s a másodikat 15 luth. s 1 ref. 
hitjelölt. A theologusok száma volt az 1899/1900 téli 
feléhen 5 3 ; a felsőbb iskolákat látogató evang. tanulók 
száma 3883. Tekintetbe véve, hogy ez a tar tomány 
Vr,-ében róm. katholikus, — az evangélium ügye az isko-
láztatás tekintetében kedvezőnek mondható. — Strassburg-
ban van a lutheránus, Metzben székel a ref. konzisztó-
rium. Az egyház a liberális protestantizmus híve, s ezt szol-
gaija a prot. liberális egylet s az ev. társaság. Belmissziója 
igen élénk. Az egyház nagy súlyt fektet a templomi 
zenére is, a melynek egyik kiváló müvelője Spitta tanár. 
— A r. kath. egyház statisztikája következő képet mutat . 
A strassburgi püspökség területén van 790,792, a metzi 
püspöki területen 456,000 lélek. Előbbinek, a szerzetrendeken 
kivül van 1164, utóbbinak 796 papja. A metzi püspöki 
széket Zorn prelátussal fogják betölteni. A strassburgi 
egyetemen létesítendő r. kath. theol. fakultás ügye még a 
messze távolban van. Lelkes mozgatója Herfling tanár 
Bonnba helyeztetett át. A kúria nem akar fakultást, és 
megelégszik egy-egy r. kath. (értsd ultramontán) bölcseleti, 
történeti vagy jogi tanszéknek a felállításával. A strass-
burgi püspökhöz a laikusok köréből intézett petíciók kelle-
metlenül erintették a kúriát, s annak diplomáciai ügyvi-

vőjét, Rampolla bíborost. Még a liberális prot. theologiá-
val is érvelnek a tervbe vett pápás theol. fakultás ellen. 

Még nagyobb felháborodást idézett elő Elzász-Lotha-
ringia sajtójában a lelkészi javadalom emelesének a kérdésé. 
Főleg a r. kath. papság igen elégedetlen a helyzetével és 
sürgeti a kongrua végleges rendezesét. S tényleg a r. kath. 
papság anyagi javadalmazásának ügye épen nem mondható 
irigylésre méltónak. A papok fizetése 60 éves korukig 1500, 
illetve szukceszive 1600, 1800 és 2000 márka; a segédeke 
1200, 1300, 1444 s 1600 márka, s a s.-lelkészeké 
200—540. Az állami költségvetésbe a r. kath. kultusz 
részére 214 ezer, az ev. részére 78 ezer, s az izraelita 
részére 8000 márka lett fölveve. Hogy a javaslat törvény-
erőre emelkedhetik-e? — bajos megmondani. S hogy a pro-
testantizmus anyagi viszonyai sem kedvezők, azt könnyen 
elgjndolhatjuk. így hát vannak Németországon is tarto-
mányegyházak, a hol a lelkészi fizetések kérdése meg 
rendezésre vár. Hiszszük. hogy mielőbb meg is talalják a 
módot annak megoldasára. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 

A b u d a p e s t i r e f o r m á t u s e g y h á z egyházi bizott-
sága, Papp Károly lelkész elnöklésével és Szilassy Aladár 
gondnok, Vécsey Tamás, Farkas József, Vámossy Mihály, 
Petri Elek, Szőts Farkas, Kerékgyártó Elek, Haypál Benő 
jelenletében tárgyalta és némely pontjaiban való kiegészí-
tésének feltétele alatt elfogadta a budapesti vallástanítók 
értekezlete által javasolt és a vallástanítási körök beosz-
tására vonatkozó tervezetet. A tervezet egy vallástanítónak 
24 tanítási órát ír elő és tíz kört állapít meg, a melyekbe a 
székesfőváros összes elemi, polgári és középiskolái, a 
helyrajzi fekvés és pedagógiai tekintetek figyelembe véte-
lével, csoportonként be vannak osztva. Azok a vallástanítók, 
a kik pl. Kőbányán, Zuglón, Rákosfalván és Svábhegyen 
a lelkészi teendők végzésével rendszeresen megbízatnak, 
néhánynyal kevesebb vallástanítási órára köteleztettek. A 
bizottság utasította a vallástanító testülete1, hogy az iskolás-
gyermekek templomba jára tására és a részökre taríandö 
gyermek-istentiszteletekre nézve is készítsen tervezetet. 
A bizottség örömmel vette tudomásul a közoktatási minisz-
ter ama hivatalos kijelentését, hogy a népiskolai tanítói 
oklevéllel biró és állandósított vallástanítókat (katekheták) 
kész az országos tanítói nyugdíjintézetbe fölvenni, ha a 
fentartó egyház a tanulók után esedékes 15 kr. nyugdíj-
járulékot, egy-egy tanítói után 12 frt pauzális összegben 
elválalja. Végül a bizottság jegyzőkönyvileg felkéri az 
egyháztanácsot, hogy a Kálvin-téri templom belsejét, külsejét 
és a parókhiális épületeket a folyó év nyarán haladékta-
lanul kitisztíttatni és kijavíttatni szíveskedjék. (F.) 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A diósadi ev. ref. egyházközség 
hívei legutóbb tartott gyűlésük egyhangú határozatából 
kifolyólag Vincze Ödön kémeri lelkészt hívták meg lelki-
pásztorukul. 

Lelkész i jub i l eum. Szerény körben, minden zaj 
nélkül ünnepelte meg Bartók Károly az elmúlt héten 
patóházi ev. ref. lelkészkedésének 30-ik évfordulóját. Hívei 



azonban mélló kifejezésre juttatták ez alkalommal vele 
szemben a köztiszteletet és szeretet, melyet tevékenységével, 
buzgóságával s jóságával kiérdemelt. 

A budapesti magyar és német evang. egyház-
k ö z s é g f. hó 6-án tartotta meg, Zsigmondi/ Géza iskola-
felügyelő elnöklete alatt évi rendes közös gyűlését. A 
gyűlés legfőbb tárgya Zsigmondy Jenő szindikus évi jelen-
tése volt. A jelentés elszomorító tényként említette fel, 
hogy a fizető egyháztagok száma és az általuk megaján-
lott egyházi adó összege nemhogy emelkednék, hanem 
évről-évre fogy. A közönyösség e jele mellett jóleső dolog 
az, hogy akadnak nagylelkű emberek, a kik szép alapít-
ványokkal és hagyományokkal segítik elő az egyházat 
nagy feladatai megoldásában. A templomépítés ügye a 
Károly-kaszárnyának központi városházzá történt átala 
kítása s az egész szabályozási kérdésnek a napirendről 
lekerülése folytán, a régebbi tervezet szerint megakadt, 
így a templomépítés más irányban való véghezvitele válik 
szükségessé, a mi a legközelebbi jövőben egyik főfelada-
tát fogja képezni az egyháznak. A templomépítési-alap 
a lefolyt évben 532,926 kor. 62 fillérre emelkedett. Az 
iskolákat illetőleg a tanítási eredmények minden irányban 
megfeleltek a várakozásnak. A hitoktatói testület nem-
csak a fővárosi iskolák tanulóinak vallásoktatásával, 
hanem a magyar különgyülekezet által életbeléptetett ke-
rületi istentiszteletek tartásával is, az eddiginél még foko-
zatosabb mértékben igyekezett hivatásának eleget tenni. 
A kispesti és erzsébetfalvai hitoktatás ellátásáról is gon-
doskodtak. Az iskolák látogatását a következő adatok 
tüntetik fel: a gimnáziumot látogatta 486 tanuló, ezek 
közül protestáns volt 246, más felekezetű 240, tandíj-
mentes 4 4 ; az elemi és polgári iskolákat látogatta 708 
növendék, közte volt 345 protestáns, 363 más felekezetű, 
118 tandíjmentes. A községi és állami intézetekben a 
hitoktatói testület által vallásoktatásban részesült 2853 
tanuló. A közgyűlés a jelentést jóváhagyta ; Batizfalvy 
István elhunyt gimnáziumi tanárnak és Luttenberger 
Ágost elhunyt elemi iskolai tanítónak emlékét jegyző-
könyvileg megörökítette; Szönyi Tivadar orgonista- és 
énektanítónak és Scholtz Albert gimnáziumi tanárnak pedig, 
kik mindketten nyugalomba vonultak, eredményes szolgá-
latukért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a közgyűlés. 
A számadások és költségelőirányzat jóváhagyása után a 
közgyűlés a Luttenberger Ágost síremlékére megindított 
gyűjtéshez 200 koronával járult, végül a közgyűlés dr. Bex-
heft Ármint iskolaorvossá és Bruelcner Frigyes petro-
zsényi tanítót és karnagyot orgonistának megválasztotta. 

Kun Bertalan lelkészi jubileuma, Kun Bertalant, 
mint a miskolci ev. ref. egyház 50 éves lelkipásztorát, e 
hónap 20-ik napján fogja ünnepelni a gyülekezet presbi-
tériuma, a mikor az ünnepelt az 50-ik évforduló alkalmá-
ból a Kossuth-utcai templomban fog imádkozni és pré-
dikálni. 

Dr. B a r t ó k György erdélyi ref. püspököt a kolozs-
vári ref. egyház, f. hó 6-án, meghívás út ján lelkipász-
torává választotta. Mind a gyülekezetnek, mind a lelki-
pásztor-püspöknek a legőszintébb szívvel gratulálunk. 

A n a g y b á n y a i ev. ref e g y h á z m e g y e , Bencsik 
István esperes és gróf Degenfeld Sándor egyházmegyei 
gondnok elnöklése alatt tartotta meg tavaszi közgyűlését. 
A beérkezett presbiteriumi szavazatok alapján egyház-
megyei főjegyző és tanácsbiró Szabó József aranyos-
medgyesi lelkész lett. Megerősítették Soltész Elemérnek 

nagybányai lelkészszé való megválasztatását, azután pedig 
folyó ügyeket intézett el a közgyűlés. 

A nagykárolyi ref egyházmegye f. hő 2-án 
tartotta meg közgyűlését Nagykárolyban, Segesvári József 
esperes és Domahidy Elemér gondnok elnöklete alatt. Az 
esperesi évi jelentés után 4 tanító s l tanítónő tette le 
a hivatalos esküt. A bírósági ügyviteli szabályzatot elfo-
gadták. Az államsegélyt a csomaközi, dobosi, ny.-medgyesi 
ér-endrédi és hodászi lelkészek között osztották k i ; a 
folyamodott tanítók és egyházak pedig egyenlő arányban 
fognak a segélyben részesülni. Megválasztották az egy-
házkerületi képviselőket, számvevőszéket és az időszaki 
tanácsot. A szatmári felső-leányiskola segélyezése ügyében 
kimondták, hogy azon esetben, ha a többi egyházmegyék 
is hozzájárulnak a támogatáshoz, a nagykárolyi egyház-
megye is megajánlja a lélekszám szerinti segélyezést. 

Ébredés . A heves-nagykúnsági egyházmegye körül-
tekintő és gondos esperesének, Dorogi Lajosnak mult évi 
jelentéséből közöljük a következő, örömre hangoló sorokat : 
»Minthogy erősebb az ostromló habok hullámverése, erő-
sebb és gyümölcsözőbb lett az őrállók munkája is; erről 
a vallás-erkölcsi élet ápolására irányzott következő munkák 
és intézmények beszélnek: Karcagon vallásos iratok ter-
jesztése és u. n. »Református kör* alapítása jeleztetik. A 
» Református kör« minden második vasárnap felolvasást tart, 
újságokat járat , könyvtárt alapít. Elnökei a lelkészek; van 
e körnek idáig 256 tagja. Madarason a vallásos iratok 
terjesztésén kivül vallásos felolvasások tartatnak a téli hóna-
pokban, minden héten csütörtökön reggel, az istentisztelettel 
kapcsolatban.Ezeken kivül van népkönyvtár (egyházi szel-
lemű, lelkész vezetése alatt), szeretet-egvesülef, á rva és 
szegény iskolás gyermekeket gondozó »Fillér-egyesület.« 
T.-Igaron vallásos iratok terjesztésén kivül népkönyvtár. 
T.-Füreden a presbitérium kebeleben fennáll a vallásos 
iratokat terjesztő bizottság. T.-Szt-Imrén a vallásos iratok 
terjesztésén kivül népkönyvtár, mit a lelkész alapított. 
T.-Derzsen vallásos iratokon kivül iskolai könyvtár. Tisza--
Abádon já r t a »Téli Újság*. T.-Szalókon, T.-Burán, Kun-
hegyesen, Déva-Ványán vallásos iratok terjesztése. Kendere-
sen vallásos iratok terjesztésén kivül »vallásos estélyek«, 
a Tiszazugban vallásos iratok terjesztésén kivül T.-N.-Réven 
és Rákóciban a téli hónapok alatt 4—5-ször vallásos fel 
olvasások is fartattak. M.-Turon megalakult »a mezőtúri 
ref. olvasó egylet«, mely a lelkészek felügyelete s a presbité-
rium pártfogása alatt áll s vasárnap délutánonként vallásos 
felolvasásokat tart. Turkeviben vallásos iratok terjesztésén 
kivül az évzáró vizsgákon 15 frt árú vallásos iratok osztat-
tak ki a növendékek közt, s az isk. könyvtár a közönség 
rendelkezésére áll. Török-Szt.-Miklóson »szeretet-egyesület« 
működik áldásthozón, s vallásos iratok terjesztése mellett, 
nov. 1-től minden kedden »vallásos estélyek« tartatnak s 
két ifjuságegyleti könyvtár áll a közönség használatára. 
Kisújszálláson a vallásos iratok terjesztésén kivül a »Prot. 
ifjúsági egylet* működik. Ezen kivül 7 egyházban van 
már »egyházfentartási alap*, úgy mint : Tisza-Földvár, 
T.-Füred, T.-Inoka, Kisújszállás, T.-Kürt, Madaras és Tisza-
Keviben. Tehát csaknem mindenütt élet és ébredés! És ezt 
tagadhatatlanul az egyházpolitikai törvények által teremtett 
új helyzet idézte föl*. (Bebr . Pr. L.) 

T a n í t ó k az e g y h á z é p í t é s m u n k á j á b a n . A »Tanítók 
Lapja* f. é. 16 ik számábán »Virrad« cím alatt lelkes 
cikket ír Papp Lajos a tanítók egyházépítő munkálkodása 
érdekében. Cikke végén ezt írja : »Majd a felhívó szóra 
álljunk mindannyian munkába ; segítsük újra virágzóvá. 



hatalmassá lenni szentegyházunkat. Alkossunk minden 
faluban, minden városban, hol hitsorsosaink vannak, refor-
mátus olvasó-köröket, ref. ifjúsági egyesületeket, ének-
karokat, szeretet-egyleteket, és a mit különösen hangoz-
ta tok: vallásos irányú művekből kölcsön-könyvtárakat; 
rendezzünk az ősz- és tél folyamán vallásos estélyeket. 
Munkálkodjunk szóval, tettel, testünk és lelkünk minden 
erejével ref. egyházunk újraépítésében.« — A lelkes cikket 
és annak lelkes íróját a legmelegebben üdvözöljük. A cikk 
ama passzusára azonban, hogy a tanítók segítségének 
szükségességét és nélkülözhetetlenségét csak Tisza Kálmán 
hangoztatta volna először a dunántúli egyházkerületi köz-
gyűlés alkalmával, az a megjegyzésünk, hogy az tévedésen 
alapul. A kik egyházunk belső építésére törekszünk és 
ennek sürgős szükségességét hangoztatjuk, sohasem hagy-
tuk figyelmen kivül a tanítók támogatását. Mindig az volt 
az elvünk, hogy a pap a tanítóval, a tanító a pappal együtt 
kell hogy munkálkodjék. Egyik sem nélkülözheti a 
másik támogatását és csak együtt, egyetértve és kezetfogva 
oldhatják meg nagy feladataikat. Épen ezért melegen 
óhajtjuk, hogy Papp Lajos felhívása találjon meghalgatta-
tásra és visszhangra széles e hazában mindenütt. 

A gömöri ref. egyházmegye lelkészi értekez-
lete. Mult hó 17-én tartotta meg az egyházmegye lel-
készi értekezletét Rozsnyón, Csabay Pál elnöklete alatt. 
A lelkészek és a világiak által sűrűn látogatott értekezletet 
az elnök igen szép és tar talmas beszéddel nyitotta meg. 
Az egyház mai bajaira s azokkal szemben a vezetők 
kötelességeire irányította a figyelmet, evangéliumi mun-
kálkodásra hiván fel papokat és világiakat egyaránt. A 
lelkesedessel fogadott és jegyzőkönyvbe iktatott elnöki 
megnyitó után, a lemondott Réthy Andor helyett Busza 
János hanvai lelkészt választotta meg jegyzővé az érte-
kezlet; azután pedig kimondotta, hogy az egyházfegyelmi 
szabályjavaslat kérdését nem veszi le a napirendről, hanem 
annak kidolgozására egy öt tagú bizottságot küld ki. Tár-
gyalta továbbá az értekezlet a kerületi özvegy-árva gyám-
intézet tervezetét; szükségesnek ítélte a kerületi lelkészi 
nyugdíjintézet felállítását, s indítványt terjesztett a kerü-
letre az iránt, hogy: tekintettel a nagy káplánhiányra, cél-
szerű volna, államsegély kieszközlésével az esperes és a 
főjegyző mellett két olyan káplánt tartani, a kiket az 
egyházmegyében, sürgős esetben bárhova ki lehetne kül-
deni, esetleg több időre is alkalmazni. Tanácskozás tár-
gyát képeztek továbbá még a inárc. 15. és okt. 31-kének 
népiskolai megünneplése, az egyetemi prot. theol. fakul-
tás felállításának és a magasabb állami dotációnak a 
kérdései. 

A g ö m ö r i ref. e g y h á z m e g y e mult hó 18-án tar-
totta meg tavaszi közgyűlését Rozsnyón. A közgyűlést 
istentisztelet nyitotta meg, a melyen Czinke István mon-
dott alkalmi egyházi beszédet. A közgyűlésen a társelnöki 
szeket, a gondnok akadályoztatása miatt, Bornemissza 
István tanácsbiró töltötte be. A megnyitás után legelső 
korban is azt határozta el a közgyűlés, hogy Czinke 
István beszédét kinyomatja és a nap emlékére a hivek 
közt kiosztja. Majd a minden tekintetben megnyugtató 
esperesi jelentést hallgatta meg; azután pedig beerősítette 
hivatalukba az újonnan választott tanítókat. — s a most 
szervezett másod egyházmegyei ügyeszi állásra megvá-
lasztotta dr. Baksay Dezső rimaszombati ügyvédet. Czinke 
István tanügyi bizottsági jelentése örvendetes és megnyug-
tató dolgokat közölt a népoktatás felől is. Kisebb fontos-
ságú és egészen belkörű ügyek elintézese. a közalapi 
segélyekre ajánlások, a kerületi gyűlési küldöttek megvá-
lasztása után a közgyűlés a jövö tavaszi gyűlés helyéül 
Pulnokot tűzte ki. 

Budapesti református egyházunkban e hó 13-án 
egyházközségi közgyűlés tartatik, a melyen fontos válasz-
tások lesznek. Először is gondnok-választás; jelölt Puky 
Gyula nyug. kir. táblai elnök. Azután az egyháztanacs 
negyedrészének megújítása, s végül az egyházgazdasági 
tagoknak szintén egy negyed részben való újból választása. 

I S K O L A . 

T a n á r i e s k ü t é t e l é s t a n á r v á l a s z t á s volt a buda-
pesti református egyháztanács május 10-diki ülésében. 
Dr. Török Tivadar, a természetrajz új rendes tanára tette 
le a szabályszerű hivatalos esküt, és Csűrös István püspöki 
titkárt választotta meg az egyháztanács a főgimnázium 
újonnan szervezett vallástanári állására. A választás is s 
a tanári testület és az igazgató-tanács részéről való ajánlat 
is egyhangú volt, a mi fényes bizonvítéka a nagy biza-
lomnak és várakozásnak, a melyet Csűrös működéséhez 
minden illetékes részről fűznek. Örömmel üdvözöljük a 
kiváló hitbuzgóságú és jeles képzettségű térfiút a közép-
iskolai vallásos nevelés rendkívül fontos munkakörében. 

I s k o l a l á t o g a t á s . E hó 1., 2. napjain látogatta meg 
Spitkó Lajos sz.-fejérvári tankerületi főigazgató az álla-
milag segélyezett s.-csurgói ev. ref. főgimnáziumot. Beható 
vizsgálata tárgyává tette az intézet anyagi, szellemi és 
erkölcsi életét. Tapasztalatai, a záró értekezleten mondott 
zárszó szerint, arról győzték meg, hogy ezen intézet fel-
szerelése, elhelyezése, berendezése minden igényeknek 
teljesen megfelelő. A mi a fegyelmet, figyelmet s tanulmányi 
előmenetelt illeti, csak teljes megelégedésének kinyilatkoz-
tatására késztetik. 

A nagyenyedi ev. ref tanítóképzőintézetben 
az idei tanító-képesítő rendes vizsgálatok szóbeli része 
június 25. és 26. napjain fog megtartatni, egyházkerületi 
biztos Csató kir. tanácsos és kollégiumi fögondnok, aka-
dályoztatása esetén br. Kemény Simon kollégiumi gond-
nok elnöklése mellett. 

R e n d e s t a n á r i k i n e v e z é s . A magyar királyi vallás-
és közoktatásügyi miniszter Tötök Tivadar budapesti ev. 
ref. főgimnáziumi helyettes tanárt ugyanazon iskolánkhoz, 
a fennálló szerződésből kifolyólag, rendes tanárrá kinevezte. 

EGYESÜLET. 

A Protestáns Országos Árvaegylet f. hó4-én, 
dr. Kovácsy Sándor min. tanácsos országgyűlési képviselő 
elnöklete alatt tartott igazgató-választmányi ülésében elha-
tarozta, hogy ez évi rendes közgyűlését f. hó 19-én d. u. 
5 órakor a lutheránus főgimnázium Deák-téri dísztermében 
tart ja. Az árvaházba való felvételért a folyamodványok 
május hó végéig adandók be az egyesület elnökéhez 
(Andrássy-út 21. sz.) vagy az árvaház igazgatójához 
(Brocskó Lajos, VII., Szegényház-tér 1. sz ). 



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 a napokban 
igen szép két alapítványt kapott nemes céljai keresztül-
vitelére. Szász Károly püspök úr és gyermekei, hogy a 
megboldogult jó feleség és szerető édes anya emlékezetét 
maradandóvá és hatóvá tegyék, »Szász Károlyné alap« 
címen 2000 koronás alapítványt tettek az egyesületnél, 
azzal a nemes célú rendeltetéssel, hogy annak kamatai 
árvák gondozására és neveltetésére fordíttassanak. A szép 
alapítvány önmagában hordja dicséretét és méltóképen fogja 
fentartani a nemes lelkű, szerető szivü jó asszony emléke-
zetét. — Ezzel kapcsolatban említjük meg azt is, hogy az 
egyesület, még az alapítvány tétele előtt, önkéntes ada-
kozás útján 200 korona alapítványt gyűjtött néhai Szász 
Károlyné emlékezetének megörökítésére. így tehát a 
Lorántffy Zsuzsánna-egyesületben két alapítvány fogja 
örök időkre fentartani a boldogult jó asszony emlékezetét. 
— Ugyancsak a Lorántffy-egyesület javára herceg Odes-
calchi Gyuláné a korábbi 200 koronás alapítványát 
2000 koronára egészítette ki — Dr. Nagy Dezső ügyvéd 
és Tanárky Hilda k. a. 2 0 0 - 2 0 0 koronával az egyesület 
alapító tagjai közé léptek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* A pápa, a néppárt és Magyarország. Nem 
régen vezércikkben mutattunk rá arra a nagy hazugságra, 
hogy a pápás klérus altal rendezett zarándoklat nemzeti 
zarándoklat lett volna. Hogy nem volt az és a »szent 
atya* sem tekintette annak, mutat ja az, hogy a magyar-
országi zarándokokat, dacára annak , hogy a magyar r. 
kath. egyház 900 éves fenállása alkalmából is kívánták 
bemutatni hódolatukat, — a pápa nem fogadta külön, 
hanem csak a többiekkel egyvégben. De legfőbb bizonyí-
téka a »nemzeti* jelleg semmibe sem vételének a pápa 
ama vakmerősége, a melyet a magyar r. kath. néppárt 
vezéreinek, gróf. Zichy Nándornak mondott szavaival el-
követett. Kétszer is megdicsérte a néppárt aknamunkáját 
és áldását adta reája, nem törődvén azzal, hogy ezáltal 
szarvat ad ennek az országhahoruzó pártnak és a magyar 
nemzet politikai és vallási békéjét ássa alá. A néppárti sajtó 
köteles közlése szerint a pápa ezeket mondá : »Mint 
tegnap is mondottam: áldásomat adom működésedre. 
Küzdd teljes erélylyel és kitartással azt a harcot, a me-
lyet az egyházért folytatsz. Ezt az üzenetemet j>edig add 
át otthon harctársaidnak.« — A magyar r. kath. egyház 
néppárt ja fejévé és vezetőjévé tehát a római pápa lett. 
Ő vezet, ő tüzel harcra, s előtte semmi egy nemzet poli-
tikai és vallási békessége! E nevezetes pápai izenetre 
legközelebb érdemlegesen fogunk visszatérni, hadd lássák 
mindenek, hogy miként állunk a papizmussal és mi a 
teendőnk! 

* A g y e r m e k e k k o r c s m á z á s a e l len . Biharvár-
megye szabályrendeletet alkotott, melyben megtiltja, hogy 
15 éven aluli gyermekek apa, anya vagy gyám kísérete 
nélkül vendéglőkben, korcsmákban, vagy kávéházakban 
tartózkodjanak. — Bizony-bizony a gyermeknevelés szomorú 
elkorcsosulását bizonyítja ez a szabályrendelet, valamint 
azt is, hogy az iskola hímporát mily kérlelhetetlenül törli le 
a családban látott rosz példa! 

Szerkesztői üzenetek. 
Cs. F . Kassa . Megkaptuk, de még nem volt időnk 

átolvasásukra. Egy kis türelmet kérünk. 
Sz. M. Eperjes . Megkaptuk mindkettőt. Köszön-

jük. Alkalomadtán felhasználjuk. Szives üdvözlet! 

Pályázat tanári állásokra. 
A máramaros-szigeti államilag segélyezett ev. ref. 

főgimnáziámnál: 
1. a latin-görög nyelvi, 
2. a földrajz-természetrajzi, 
3. a latin-német (esetleg magyar-) nyelvi, 
4. a mennyiségtan-geometriai és 
5. a történet-magyar nyelvi 

tanszékekre ezennel pályázat hirdettetik. — Az 1. és 2. 
alatti tanszéket a nagymélt. m. k. vallás- és közoktatási 
miniszter úr kinevezés útján, a 3., 4., és 5. alatti tanszé-
keket a főgimnázium igazgató-tanácsa választás útján 
tölti be. 

Mindenik kinevezendő illetve megválasztandó tanár 
köteles lesz az illető, esetleg más rokon tantárgyakat heti 
20 órán tanítani, azonkívül az esetleges helyettesítéseket, 
külön díjazásra való igény nélkül teljesíteni, végül tan-
székét az igazgató-tanács által kijelölendő időben meg-
tar tandó székfoglaló értekezéssel elfoglalni. 

Mindegyik tanszék díjazása egyenként évi 2400 ko-
rona törzsfizetés, 400 korona lakbér és a megfelelő 200 
— 200 koronás ötödéves korpótlék, minél a más állami 
vagy prot, intézetnél eltöltött idő is beszámíttatik. A törzs-
fizetés fokozatos előléptetéssel 3200 koronáig emelkedhe-
tik. Más tanintézeteknél alkalmazott pályázók magasabb 
törzsfizetése a fenti tanszékeknél is megmarad. 

Pá lyázhatha tnak középisk. tanári képesítéssel biró 
ev. ref. vallású egyének; ezek hiányában az oklevéllel 
még nem biró tanár segédtanári minőségben évi 1600 ko-
rona fizetés és 300 korona lakbérrel alkalmaztatik. 

A pályázati kérvények anyakönyvi kivonattal, a 
képesítést, eddigi tanári , esetleg irodalmi működést, vala-
mint a katonai szolgálat teljesítését igazoló okmányokkal 
s életrajzi adatokkal felszerelve, f . é. junius hó 30-ig 
alólirotthoz küldendők be. 

Az 1. és 2. alatti tanszékekre pályázóknak kérvé-
nyeiket a nm. vallás- és közokt. miniszter úrhoz, a töb-
bieknek a m.-szigeti ev. ref. liceum igazgató-tanácsához 
kell cimezniök. 

Mindenik tanár az orsz. tanári nyugintézelt jogo-
sított és kötelezett tagja. 

M.-Sziget, 1900. május hó 5-én. 

Héder János, 
1—2 líceumi h. gondnok. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök. 

Kiacló-liivatnl : 
llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza; , hová az elötiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Eltftizetési ára : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. 

Eyyes szám ára 40 fll. 

»Nemzeti zarándoklata — és Róma izenete. 

Megírtuk már egyszer, hogy a nagy hűhó-
val rendezett és vezetett pápás »nemzeti zarán-
doklata nem lesz s nem lehet igazi nemzeti 
zarándoklat, nemcsak azért, mert abban a magyar 
nemzetnek egy igen tekintélyes része még érzel-
mileg sem vehet részt, hanem főként azért, mert 
teljesen híjával van az igazi nemzeti jellegnek, 
s pusztán csak a pápa magasztalására és dicsőí-
tésére fog szolgálni. Rámuta t tunk arra, hogy 
bár e zarándoklatot épen a magyar r. kath. 
egyház kilencszáz éves jubileumával hozták kap-
csolatba, mégis valójában nem más az, mint 
megtagadása a történelmi múltnak, a nemzeti 
jellegnek és tüntető demonstrálása a r. kath. 
egyház »római« voltának és egyedül csak a pá-
paságtól való függésének. 

A miket ír tunk, annak igazsága felől akkor 
is meg voltunk győződve; azóta pedig a tények 
igazolták állításainkat. 

A nagy »nemzeti zarándoklatcc végbement. 
Ott térdepeltek a magyar főpapok, papok, kis-
papok, világiak a pápai trón előtt; elmondotta 
Császka György a pápát égig emelő dicsőítő 
beszédet . . . S a nemzeti jel leg? ! — A nem-
zeti jelleg nem látszott sehol, de sehol ! A kilenc-
száz éves, jubiláló magyar róm. kath. egyházat 
képviselte volna a zarándoklat, — s vájjon a 
pápa volt-e er re tekintet tel? Kiemelte-e e zarán-
dok sereget a többi közül, hogy tekintélyének, 
nagy múltjának megfelelőleg fogadja? Nem, — 
nem tette. A mint a nem épen protestáns haj-
landóságú Budapesti Hirlap római tudósítója 
panaszosan í r ja : »A magyarok reménysége, hogy 
a pápa külön fogadja őket, nem teljesült, . . . 
mert nem volt illetékes szószólójuk a Vatikán-
ban . . . így a magyarok ünneplésének különle-
ges, nemzeti vonása beleolvadt a szent év egye-
temes jellegű ünneplésébe. A nemzeti jellem 
émltő /'eltüntetéséről nem gondoskodott senki.a 

Ez volt tehát a »nemzeti« zarándoklat. Iga-
zán nevetni volna kedvünk annak fiaskóján, ha 
maga a tény olyan szomorú nem volna, még 
reánk, nem római katholikus magyarokra nézve 
is .A zarándoklat nemzeti jellege és jelentősége 
teljesen elveszett Rómában ; de ne higyje senki, 
hogy csak tévedésből vagy figyelmetlenségből. 
Róma sem nem tévedhet, sem nem figyelmetlen,— 
ezt tanítja a római egyház maga, sőt az első 
állítást dogmává is emelte. A nemzeti jelleg el-
veszése valóságos sikkasztás volt; tudatos, szánt-
szándékos tény, mert így kívánta azt a pápai 
politika, a pápás egyház lényege, s így akarták 
ezt magok a magyar r. kath. egyház főpapjai is. 
Rómában nem lehet ünnepelni semmi mást, csak 
a pápá t ; a pápás egyházból száműzve kell len-
nie minden nemzeti jellegnek ; — s a magyar 
r. kath. főpapságnak is meg kellett mutatnia, 
hogy neki feje és legfőbb ura nem a magyar 
király, hanem a római pápa, s hogy nem a ma-
gyar törvényektől és a törvényeket végrehajtó 
kormánytól függ, hanem Péter állítólagos utó-
dától. 

Ezért nem volt a magyar r. kath. egyház-
nak illetékes szószólója a Vatikánban, s ezért 
kellett elsikkadnia a nagy hangon hirdetett nem-
zeti jellegnek. 

Már maga ez a tény honárulás a magyar 
r. kath. főpapság részéről, s már magáért ezért 
a nemzeti közvélemény itélő széke elé kellene 
állítani a zarándoklat r e n d e z ő i t ; — h a megvolna 
ez a nemzeti közvélemény e szegény hazában. 
De még inkább hazaárulás az, hogy ugyanaz a 
főpapság, a mely nemcsak hogy engedte, de se-
gített elsikkasztani a nemzeti jelleget, azt nem 
mulasztotta megtenni, hogy a maga nemzetrom-
boló és mindenütt felekezeti harcot szító poli-
tikai törekvései felől kellőleg informálja a pápát 
és azokra »apostoli« áldást szerezzen. 

A néppárt aranygyapjas vezérét, gróf Zichy 
Nándort kétszer dicsérte és áldotta meg a pápa. 
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Május 30-án külön kihallgatásban részesítette, 
s a néppárt i sajtó hiteles közlése szerint eze-
ket mondá neki : vMint már tegnap is mond-
tam,, áldásomat adom működésedre. Küzdd teljes 
erélylyel és kitartással azt a harcot, melyet az egy-
házért folytatsz. Ezt az üzenetemet pedig add át ott-
hon harctársaidnak /«. 

Ez Róma válasza és izenete a »nemzeti« 
zarándoklatnak és a magyar római katholiciz-
musnak. Mi más ez, mint a pápaságnak egyenes 
beleavatkozása a magyar nemzet nemzeti és 
állami életébe ? — s mik egyebek, mint a nem-
zet árulói azok, a kik ezt k ieszközöl ték?! Mert 
hogy a pápai áldás és izenet nem előkészítés 
nélkül hangzott el, s hogy a »nemzeti« zarán-
doklatnak, a pápa dicsőítésén kivül nem volt más 
célja, mint hogy a néppárt részére ezt az áldást 
megszerezze, — világos és hangos bizonyítékai 
annak azok a diadalt hirdető cikkek, a melyek 
azóta a néppárt hír lapjaiban napról-napra meg-
jelennek ós igyekeznek kiaknázni az áldást és 
az izenetet. Halljuk csak, mit ír az »Alkotmánya 
»A pápa Zichy Nándorhoz« cikkében : 

»XIlI-ik Leó tegnap ú j ra félreérthetetlen 
módon megért tet te azokkal, a kiket illet, hogy 
ki mellett küzdjenek : Zichy Nándor gróf, vagy 
Széli Kálmán mellett. XIII-ik Leó ú j ra megért-
tette a keresztyén magyarokkal, hogy az egy-
házért vívandó küzdelmekben hol a helyük ! Ma 
pedig ismételte a szentatya a Zichy Nándor gróf-
hoz tegnap intézett buzdító ós lelkesítő szavait, 
clZZctl a hozzátoldással, hogy adja át Zichy Nándor 
gróf az ö szavait magyar harcostársainak . , . Ezt 
izeni a magyar katholikusoknak, a »néppártcc-nak 
a vpápan. Hát lesz-e ezentúl igazán katholikus 
magyar, a ki a vpápaa ezen üzenetére sem hall-
gat ?«. 

Láthat ja immár mindenki, hogy mi volt a 
»nemzeti« zarándoklat egyik főcélja: belevonni 
magát a pápát a néppárt politikai és felekezeti 
küzdelmébe ; szentesíteni e harcot a pápa áldá-
sával, s demonstrálni, hogy a magyar r. kath. 
egyház ura ós vezére sem nem a magyar király, 
sem nem a magyar alkotmány, hanem csak a 
pápa egyedül. 

De megelégedhetünk-e ennek konstatálásá-
val ? Egyszerűen^ csak tudomásul veszszük-e a 
pápai áldást ós izenetet? Úgy látszik: igen. A 
pápai áldás és izenet elhangzott; a pápa illeték-
telenül beleavatkozott a magyar nemzet bel-
ügyeibe; a r. kath. főpapság elkövette a haza-
árulást ; a néppárt sajtó organumai lankadatlan 
fújják a harci riadót s korteskednek a pápa 
áldásával és izenetóvel, — s íme felzúdult-e a 
nemzeti közvélemény tiltakozó szava? Tett-e a 
kormány valamit a hazaárulás megtor lására? 

Alig egy néhány hete, hogy szárnyrakel t a 
hazug hír a protestáns néppár t alakítás felől, s 
íme a sajtó, még a félhivatalosok is, azonnal 
vészt kiáltottak. Nemzeti veszedelmet hirdet tek ós 
megtorlást követeltek azonnal; pedig mi, ha való-
ban elveszítettük volna is eszünket ós protes-
táns néppártot akar tunk volna is alakítani, akkor 
sem fordultunk volna a hazán kivül álló idegen 
hatalomhoz, s nem kér tük volna támogatását 
törekvéseinkre. S most a r. kath. főpapság és a 
néppár t tényleges hazaárulásával szemben mit 
tesz a hivatalos és nem hivatalos sa j tó? Hall-
gat mólyen. Nincs egyetlen egy tiltakozó, vószt-
kiáltó és megtorlást követelő szava s e m ; pedig 
most igazán itt a nemzeti veszedelem ós szük-
ség volna a megtorlásra. A »Szabad Szót« ki-
véve nem volt egyetlen egy lap sem, mely e 
hazaárulásról tudomást vett volna, s nincs tudo-
másunk a felől sem, hogy a kormány megtet te 
volna a megtorló lépéseket. 

De ha hallgat is a sajtó, hogy elaltassa a 
nemzeti közvéleményt, s ha, mint a s t ruc a ho-
mokba dugja is fejét a kormány: mi, úgyis mint 
protestánsok, de főként mint magyarok, kötelezve 
érezzük magunkat , hogy a nemzet ítélőszéke előtt 
pel lengérre állítsuk a magyar r. kath. egyház főpap-
jait és a palást juk alatt melengetet t néppár tot az 
elkövetett hazaá ru l á sé r t ; hogy tiltakozzunk a 
pápának Magyarország belügyeibe való beavat-
kozása ellen, s hogy követeljük a kormánytól 
az elkövetett hazaáru lás megtorlását ós a pápai 
beavatkozás visszautasítását. 

Ha magyarok vagyunk: nem engedhet jük 
meg, hogy belügyeinkbe bármiféle külföldi ha-
talom is beavatkozzék; s a magyar kormány, a 
melynek elnöke csak nem régen Ítélte el a nép-
pártot : nem hagyhat ja szó nélkül az elkövetett 
hazaárulást ós visszautasítás nélkül a pápai be-
avatkozást. 

Vicleant consules ne quid Hungar ia detri-
menti capiat! 

Ssentmártoni. 

I S K O L A Ü G Y . 

Német egyetemi élet. 
I. 

A müveit német nemzeti öntudat egyik megviha-
tatlan erős vára az egyetemi képzés ama tradíciója, 
melyre büszkén tekint a messze múltban vissza. Fegyel-
met és szabadságot, egyéni fejlődést és tudományos szak-
oktatást valóban egyetlen felsőbb oktatási intézet sem 
tudott oly fokig egyesíteni magában, mint a német tudo-
mány-egyetem. Sybel méltán hivatkozhatott rá. hogy 
ebben a tekintetben Németország egyetemei egész Európá-
ban mintaszerűek. A német egység nagy hazafias gondo-



latát az egyetemek kohójában edzették és szilárdították 
a mai ha ta lmas intézménynyé s a német nemzeti politika 
mindig megtalálta a maga erős támaszát az egyetemi 
tanuló if júság erkölcseiben és lelkesedésében. Ezt a nagv 
tanulságot vonultatja el szemeink előtt egy nagyszabású 
illusztrált díszmunka is, mely »Aus Deutschland's hohen 
Schulen* cím alatt műveltségtörténeti képét nyújt ja a 
német egyetemek szervezetének, tanulmányi rendjének, 
múlt jának és jelenének, valamint kulturális mozgalmainak. 

Bizonyos közmondások érdekes színben tüntetik fel 
a régi egyetemek életét, tanrendszerét, és azt, hogy hogyan 
gondolkoztak ezekről a tudomány szomjától serkentett 
hallgatók, a kik messze földre elvitték professzoraik hírét, 
így költötték rá a bolognai egyetem tudós karára azt a 
mondást, mely jellemezni akarta az oktatás slendriánsá-
gát, hogy: »sumimus pecuniain et mittimus asinos in 
Germaniam*. (Elveszszük a pénzt és szamarakat küldünk 
Németországba.) Haliéról még a XVII. század végén is 
el volt terjedve az a kegyetlen, bár mindenesetre csak 
az ellenséges táborból eredő kritika, hogy »Halam tendis, 
aut pietista, aut atheista reversurus* (»Ha Haliéba mégysz 
vagy mint szemforgató, vagy mint istentagadó térsz meg.«) 
Persze akkor Thomasius és a pietista Franké adták meg 
az egyetem sajátságos jellegét. 

Ezeken a nyomokon támadt később Halléban Tho-
lucknak az erlangeni theologiai tanárokkal együtt való 
közreműködésével és személyes befolyásával egy új orthodox 
theologiai irány, melynek tréfás jelszava az a szájról-
szájra jár t szójáték volt: »Suchet vor allém das Beich 
Gottes — zu Erlangen* — míg vele szemben Jenában 
Haase toborzottá a tanítványokat a szabadabb irány köré. 

Tholuck és társai működése törte meg útját a század 
elején nagy fellendülést vett egyháztörténeti mozgalmak 
eredményeitől is támogatva a kereszténység történeti 
jelentősége ama mélyebb felfogásának, mely a rationalis-
mussal szemben új hitéletnek rakta le alapjait. A keresz-
tény gondolatot mindinkább kezdték felkarolni az egye-
temi tanulókörök, egyesületek jöttek létre vallásos építő 
jelleggel, misszió- és biblia-társulatok, hogy aztán utoljára 
a »Wingolf* megalapítására vezessenek. 

A *Wingolf«-nak is Erlangen az eredeti hazája. 
Itt állott össze először 1830-ban a szigorúan keresztyéni 
érzületű ifjaknak egy csoportja, hogy szemben az erlan-
geni hallgatóság akkori laza és féktelen életmódjával,méltóbb 
keresztyénies életnek csináljanak propagandát. Mikor aztán 
három évvel a frankfurti merénylet után a »Burschen-
schaft«-ok megrendszabályozása következett be, igen so-
kan abban kerestek kárpótlást, hogy csatlakoztak ahhoz 
az irányhoz, mely a társas erények ápolása mellett a 
keresztyén tudományosság, a keresztyénies élet fejlesz-
tését is célul tűzte ki. így alakult meg 1836-ban az Erlan-
gen melletti l í t tenreuth faluról elnevezett »uttenreuth«-iak 
szövetsége, mely kezdetben, mint tisztán vallás-erkölcsi 
társaság kizárta programmjából a dorbézolásokat; lassan-
ként azonban a diákerkölcsök is mind több-több tért 
szorítottak benne s a keresztyén álláspont gyengülésével 
egyidejűleg kezdetét vette a vallásos és diákjelleg egybe-
olvadásának lassú folyamata, mely a »Wingolf* tulajdon-
képeni kiinduló pontja lett. 

Ettől függetlenül Jenában is megalakul a 30-as évek 
vége íelé egy úgynevezett >irodalmi diák-egylete, azzal 
a határozott rendeltetéssel, hogy maradandó hatást gya-
koroljon keresztyéni szellemben az egyetemi életre. Céljául 
mondotta ki, hogy a keresztyénies érzület hiányának mel-
lőzésével, megtörje az ivó-kompániák és a párbajkényszer 
uralmát, a nélkül, hogy a párbajt azért tagjainak elvileg 
eltiltaná. 

Ámde Jena ily törekvésekhez nem nyújtott kedvező 
talaj t ; tagjainak lassanként szét kellett szóródnia; más 
egyetemekre, de különösen a haliéira, hol Tholuck műkö-
dött, s hol sokkal biztosabbak voltak a kilátások arra, 
hogy a »Wingolf* tisztán mint keresztyén testvériség 
követhesse céljait. 

Még határozottabban kidomborulta »Wingolf* diák-
egyleti jellege a bonni egyetemen, hol 1841-ben alakult 
meg A párbajt ugyan itt is kizárták, de azért a vívó-
termeket szorgalmasan látogatták s különös súlyt fektet-
tek arra, bogy a tagok minden diákünnepségen részt 
vegyenek. Egyesületi jelvényül szolgált a fekete bársony 
sipka felső szélén ezüst paszománttal. Mint a göttingai 
»költőszövetség« vagy »Dichterbund* összejövetelein itt 
is egy szövetségkönyvbe igtatták be a heti összejöveteleken 
tárgyalt tudományos, aesthetikai és szónoklati előadásokat. 
De a bonni «Wingolf*-nál is nemsokára mindjobban 
háttérbe szorult a keresztyén-vallási jelleg s utóbb mái-
nevét is »Germaniá*-ra cserélte át. 

1844 pünkösdjén az erlangeni »Uttenreuth« a többi 
keresztyén diák-egyleteket az úgynevezett »schleizi zsi-
natra* hívta össze, a hol az erlangeniek elnöke, a ké-
sőbbi Luthardt professzor a diák-egyesületi élet célját 
általában s különösen a keresztyén diák-egyesületeket így 
formulázta. »Az egyetemi élet célja az egyéniség teljes 
kiképzése. Ezt nem önző magábavonulással, hanem közös 
együttéléssel érjük el; ezért minden tilalom dacára mindig 
voltak diák-egyletek. A vallás-erkölcsi személyiségnek igazi 
eredményes kiképzése azonban csak a keresztyénség által 
lehetséges. Ezért a diákságnak egyesülnie kell a keresz-
tyénséggel, mely azt a föladatot vállalta el es viszi ke-
resztül, hogy mindent a maga történeti talajában hagyjon, 
de új erőket leheljen belé szellemével. A diákság és 
kereszténység ezen egyesítésében látjuk mi magunkat 
minden diák-egylettől lényegesen különbözőknek, egyúttal 
azonban ennek következtében a világ eilen is harcba 
szállunk, mely, a maga módja szerint ugyan, de szintén 
reparálni szeretné a diák-viszonyokat. E közös feladathoz 
és e közös harchoz azonban a keresztyén diákszövetke-
zeteknek új csatlakozásra van szükségök, és ezt akarjuk 
ezzel az összejövetellel elősegíteni.* 

Ennek ellenére a schleizi zsinatnak nem lőn mara-
dandó hatása. Egyesülést nem hozott létre; de a követ-
kező években újabb wingolfita egyletek alakultak, s 
1848-tól kezdve a Wingolf mindenütt saját színeket is 
választott. Mivel azonban, keresztyéni elvei által kötve 
minden törvénytelenséget kerülni igyekezett s nyíltan is 
síkra szállt több helyt a forradalmi törekvésekkel, annak 
következtében tagjait nem egy alkalommal a szabadság 
ügye ellenségeinek tartották, lenézték, üldözték. Mindezek 
folytán a wingolfiták a diákság konzervatív elemeinél 
kerestek támaszt, testületileg alakultak meg s jelvénye-
ket vettek föl : így Berlinben és Halléban fekete-fehér-
a rany t ; a régi bonni Wingolf színeit, Marburgban arany-
fehéraranyt , míg az Uttenreuthia fekete-arany-fekete szalag-
gal különböztette meg magát. 

Az első Wartburg-ünnep után az egyes testületek 
hol szétváltak, hol meg ismét egyesültek, míg végre 
1860-ban a megmaradt diák-egyesületek mindannyian egy 
Wingolf-szövetséggé alakultak. Ez mai szervezetét 1885-ben 
nyerte és ez idő szerint 18 szövetséget foglal magába. Más pro-
testáns egyletek, köztük a többször említett Uttenreuthia is 
1886-ban a Schwarzburg szövetségben egyesültek, mely 
minden két évben pünkösdkor Schwarzburgban tartja üléseit. 

Másrészt inkább a nemzeti eszme nyert kifejezest 
a »Verein deutscher Studenten* név alatt a 80-as evek-
ben imitt-amott alakult diáktestületekben. Ám az 1881. 
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aug. 6-án tartott Kyffhauser-ünnepély után ezek is kar-
tellre siettek lépni egymással s megalkották az úgyneve-
zett >Kyffhauser-Verband<-ot, mely ma már a nemzeti 
eszme fokozatos háttérbe szorulása mellett szintén bizo-
nyos antiszemita és keresztyén-szociális allűrökkel dol-
gozik. 

Mindezek a keresztyén-diákegyesületek némileg izo-
láltan állanak a többi diáktestületekkel szemben, főleg a 
párbajkérdésben elfoglalt álláspontjukból kifolyólag, ezt 
azonban nem szabad gyávaságnak róni fel, hanem csakis 
őszinte és becsületes meggyőződésüknek kell betudnunk. 
Hogy a hazáért bátran tudnak vérezni és meghalni is, 
azt megmutatták az 1870-diki háborúban, hol a win-
golfiták a corps-burschok oldalán küzdöttek vitézül s 
Eisenachban emlékoszlop hirdeti annyi elhullott bajtársuk 
önfeláldozó halálát. Hogy mily lelkesültséggel fogadta 
akkor az akadémiai ifjúság a hadüzenetet, tanúja az a 
jelenet, mely Heidelbergben folyt le, a politika hírneves 
tanára, Treitschke előadásán. Mikor Treitschke a szoron-
gásig megtelt teremben a kathedrára lépett, egy cédulát 
talált asztalán maga előtt, melyen e szavak áll tak: Búcsú-
szó a Franciaország ellen vonulás előtt. Nagynehezen 
bírta csak leküzdeni a jeles tanár felindulását s aztán 
ismeretes akadozó módján, melyet mindannyiszor tapasztalni 
lehetett rajta, valahányszor nagyon meg volt hatva, e lelkes 
szavakat intézte a feszülten s lélekzetét visszafojtva 
figyelő i f júsághoz: 

»Ütött végre a leszámolás ó rá ja azzal a rabló nép-
pel, a franciákkal, kik 300 év óta II. Henrik Metz ellen 
indulása óta nem szűntek meg a mi német ügyeinkbe 
avatkozni, minket gyalázni, határainkat pusztítni. Bizom 
abban, hogy a francia harci szózat mellett: »A la fron-
tiére* — a württembergiek és bajorok sem fogják magokra 
azt a szégyent hozni, hogy a nagy hazától hűtlenül el-
pártoljanak. Jelszavunk az kell, hogy legyen ma, mint a 
mit hasonló alkalommal egy akadémiai tanár, Fichte is 
odakiáltott hallgatóságának Berlinben, 1813-ban: »Nem 
győzni, vagy meghalni, hanem minden áron gvőzni«. 
Egy oly vitéz és erkölcsös nép mint a német, nem vesz-
het el a jogért és függetlenségért vivott harcban. Hisz 
mint a harc legdicsőbb célja lebeg előttünk az egész 
Németország végleges egyesítése, hazánk kiépítése német 
összállammá.* 

így lelkesítettek a német professzorok az egyetemi 
kathedrákon a németség egy históriai pillanatában. És 
hogy mily eredménynyel, mutat ja , hogy a diákok ott 
voltak mindenütt, a hol életüket kellett a szent ügyért 
á ld jzni . Minden ezrednél be voltak osztva; a lipcseiek 
p. o. részt vettek Wörthtől Szedánig és Szedántól Párisig 
minden ütközetben. A legnagyobb egyetem, Berlin, több 
mint 500 harcost állított ki, a legkisebb, Rostock 59-et . 
A heidelbergi diákok egy harmada volt zászló alatt. Az 
1870-dik évi nyári szemeszterben beiratkozott 13,765 kö-
zül 4510 vonult táborba és 248 talált hősihalált. Azon-
kívül 15 egyetemi tanár harcolt kezében fegyverrel. 253 se 
gédkezett mint orvos a csatatéren s 914 tanuló szolgált 
mint betegápoló és tábori lelkész. 

Különösen nagy veszteségei voltak a lipcsei egye-
temnek. Több mint 400 diák ment az ellenség ellen 
1870 júliusában s 62 nem is tért többé vissza. A st. 
privat-i roham aug. 18-án egymaga alig egy óra alatt 
12 hős életébe került, holott pár órával előbb Gravelotte-
nál szintén kettő esett el. December 2-án Boie-nél nem 
kevesebb mint 21 szenvedett halált, kettőt közülök Párisba 
szállítottak, hol kevéssel utóbb elhaltak. Egy egyetemet 
sem kiméit meg a gyász, de viszont aztán büszkén tekint-
hetett mindegyik a harcból visszatért hős fiaira. A hallei 

commilitok közül 26-ot díszített a vaskereszt, mire haza-
tértek. 

Meg is tisztelték a német egység nagy hősét, meg-
alkotóját a német múzsafiak. A német egyetemek összes 
küldöttjeinek Hamburgban tartott kongresszusa egyhan-
gúlag határozta el Bismarck halála alkalmából, hogy még 
a jövő századokban is, időtlen időkig, valahányszor a nagy 
birodalmi kancellár születésnapjának alkonya beköszönt, 
a meddig csak a haza határai terjednek, Bismarck emlé-
kének szentelt oszlopokból hata lmas lángok törjenek az 
ég felé. Az ősgermán mythosok nagy nemzeti hőseihez 
méltó ünneplés ez, mely századokon át is emlékeztetni 
fogja az unokákat a német egység megalapítójának zord 
és hata lmas alakjára, a ki mindig büszkén vallotta magát 
Németország első diákjának s kinek ereiben a német 
kultura e hatalmas intézményének ős erőforrása buzgott. 

Példáját ebben a Hohenzollern-ház uralkodásra hiva-
tott sarjai sem átallották követni. Ők is elzarándokoltak 
a német egyetemi élet örök ifjúságot igérő forrásához, 
s Vilmos császárról tudjuk, hogy a casseli gimnázium 
bevégzése után az 1876/77-diki téli szemesztert, mint a 
bonni »Borussia« kör kneipolója töltötte el. Ünnepélyes 
kíséretet adott melléje az egyetem 1879 augusztus 1-én 
történt távozásakor. Reggel Y ^ - k o r indult el a menet, 
mögötte a zenekar, követve a Borussia, Palatia és Hansea 
diák-egyesületek zászlótartóitól s több lovastól. Az első 
négyes fogaton ült a trónörökös Vandt tanácsos mellet t ; 
a másodikban az ünnepély-bizottság tagjai foglaltak he-
lyet. Majd díszes fogatokon ket tőnként-hármanként követ-
keztek a bonni és idegen »corps«-ok tagjai, végül két 
lovas. A búcsú-kommers a Kley-vendéglőben folyt le 9 
órakor. A megnyitó dal után salamandert ittak a filisz-
teriumba átlépő trónörökösre, a mit ez is viszonzott 
hosszabb beszéd kíséretében, miközben elzengték a »Be-
mooster Bursche« kezdetű bucsú-dalt. 

S a németek tetterős császára nem feledte máig 
sem a Bonnban töltött szép napokat, ma is jóleső érzés-
sel gondol vissza rájok. Ez az önkéntes meghódolás a 
tudomány szentelt csarnokai előtt, az ifjúkor vidám, fesz-
telen elvegyülésében töltött évek legbecsesebb zálogai 
egy nagyratörő nemzet és dinasztiája egygyé forradásá-
nak, melynek kapcsa az egyetem. V. S. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A Mester szelleme. 

E cím alatt egy gyönyörű könyv jelent meg az 
angol könyv-piacon, melynek szerzője dr. Watson liver-
pooli pap. Szerzőjének neve régóta ismert és becsült az 
angol közönség előtt. Korábban egy regényével oly sikert 
ért el, melynél nagyobbat sem Rudyard Kipling, sem 
Stevenson nem aratott egy-egy munkájával . A kritikusok 
különösen hangsúlyozták azt, hogy dr. Watsonnál senki 
sem ért jobban ahhoz, hogy a stil varázsával miként kell 
megérinteni és megejteni a sziveket. 

E munkája iránt annál nagyobb volt az érdeklődés, 
mert ebben az író egészen más mezőről választotta tár-
gyát. A valamennyi között legmélységesebb és legmagasz-
tosabb tárgyról, Jézus Krisztusról folytat velünk intim 
beszélgetést, a modern essay alakjában. A mű irodalmi 
becse valóban nagy. Stilje meglepően egyszerű és mégis 
méltóságos és elokvens. 



A tartalomban a keresztyén felekezetek hitelveitől 
és a konfesszióktól a hegyi beszédhez fölebbez. »A keresz-
tyén világ valamennyi vallástétele között — mondja — 
egyedül a hegyi beszéd viseli magán a krisztusi tekin-
tély bélyegét. Mikor az ember Krisztus által adott val-
lástételt és azokat a vallástételeket olvassa, melyek ke-
resztyénektől valók : azonnal észreveszi az óriási különb-
séget. Ezek mind csodálatosan hasonlítanak egymáshoz 
és mind csodálatosan elütnek a hegyi beszédtől*. A könyv 
legértékesebb részeit az alábbiakban adjuk. 

»Sajátsága"az emberi észnek, hogy szereti az igazságot 
kutatni, szeret elméleteket fölállítani; de nagy szerencsét-
lenség, ha az igazságot elméletekkel helyettesítjük. Az 
ember majdnem kétségbeesik olykor, midőn látja, hogy 
annak a legyőzhetetlen tendenciának vagyunk az áldo-
zatai, hogy a lényeggel ne törődjünk, hanem megeléged-
jünk a csinálttal, a mesterkélttel. Egy lángész alig festett 
meg egy képet, írt egy költeményt, vagy mondott egy 
beszédet: az emberek azonnal hozzálátnak, hogy bámu-
latbaejtő vonatkozásokat magyarázzanak ki az illető 
műből, s a vitának oly porát verik fel, hogy az eredeti 
hatás eltűnik szemeink elől. Azok a társaságok, melyek 
Ruskin és Browning felett őrködnek, mulattathatnak ben-
nünket ; de senki sem lehet közömbös az iránt, hogy a 
Jézus Krisztus szavait miképen értelmezik. Ha Jézus 
bajos költészete prózává szállíttatik a l á ; paraboláinak 
gyönyörű, metszett műve börtönök készítésére használta-
tik és Istenről alkotott kedves képe groteszk színezéssel 
állíttatik vissza, s az életre vonatkozó világos elvei zavarba-
ejtő szabályokká csavartatnak e l : akkor Jézussal szem-
ben nagy igazságtalanság követtetett el és ezzel a világ 
pótolhatlan kárt szenvedett. Ez az a szerencsétlenség, 
melytől maga Jézus is félt, és senki sem tagadhatja el, 
hogy ez, bizonyos fokig, csakugyan bekövetkezett. 

Ha az ember résztvesz egy eretneknek minősített egyén 
kihal lgatásán: valósággal megdöbbentő, hogy a vallató fél 
egy végtelenül száraz, idegen egyházi írót idéz és az 
üldözött egy másodrendű kommentátor védőszárnyai alá 
menekül. Ha valaki kérdezné, a mi nagyon természetes 
lenne, hogy miért nem hivatkozik egyik fél sem azonnal 
a Jézus szavaira, a ki bizonyára egyetlen fontos kérdés 
fölött sem hallgatott? — azonnal megkapná a választ, hogy 
az ilyen hivatkozás nem tartozik a dologra és ez csak 
végső menedék, s be kell ismernünk, hogy ez csakugyan 
nem lenne más, mint hogy rabbik mellőzésével egyenesen 
Jézushoz forduljunk. De hát az-e a fontos, hogy valamelyik 
rabbi mit mond ? s nem az-e a főkérdés, hogy: Mit mond 
a Mester? 

Ha valaki Jézushoz ment volna akár Capernaum-
ban, akár Jeruzsálemben és így szól: »Mester! semmit 
sem óhajtok annyira, mint a te szavaidnak engedelmes-
kedni. Akarsz-e engem tanítványodnak ? jóllehet gyönge 
és tudatlan vagyok*. Elképzelheted-e, hogy Krisztus akkor, 
most vagy akármikor először a tanok és kérdések egész 
sorozataval hozakodott volna elő. hogy kipuhatolja, mint 

gondolkodik az illető az Isten lényéről, vagy az ember 
esetéről? Ilyen képtelenséget Jézusról föltenni sem lehet. 

Képzelj el egy keresztyén testületet, mely a hegyi 
beszédet választotta alapul, s hitvallását Jézus szavai után 
így formulázná: »Hiszek Istenben, mint Atyában; hiszek 
a Jézus szavaiban; hiszek a tiszta szívben; hiszek a 
szeretet munkáiban; hiszek az önzetlen életben; igérem, 
hogy bizni fogok Istenben, követni Jézust ; hogy meg-
bocsátok ellenségeimnek és az Isten szerint való igaz-
ságosság után törekedni*. Lehetne-e a szavaknak bármely 
más összevetése ennél magasztosabb, csábítóbb és meg-
győzőbb ? Nem dobogtatják-e meg ezek a szivet és nem 
erősítik-e a lelkiismeretet? A gondolat szabadsága meg-
m a r a d ; egyedül a bűntől tagadtatik az meg. Ki tagadná 
meg ennek a hitvallásnak aláírását?* 

Abban a beszédben, melyben Istenről, mint Atyá-
ról elmélkedik, többek közt ezeket találjuk: 

»Az ember megdöbbenve fedezi föl, hogy a tan, 
melyet Jézus tanítása homlokára illesztett, s a melyre oly 
nagy komolysággal, annyi sokat hivatkozott: semmi nyo-
mot nem hagyott az ifjú ker. egyház uralkodó theológiáján 
és századokra egészen kiveszett a ker. öntudatból. Az 
anglikán egyháznak 39 tantétele van : egy az eskü 
fajairól; egy a pokolba való alászáliásról; egy a papok 
házaságairól ; egy arról : hogyan kerüljük ki az excom-
munikált embereket? — de egy sincs az Istenről, mint 
Atyáról. A presbiteriánus egyház konfessziója 33 feje-
zetet tartalmaz, melyek éleselmüen tárgyalnak mély tit-
kokat ; de egy sincs, mely az Isten-atya eszméjét kifejtené. 
Egészen megengedhető, hogy a theológia tanokat alkosson, 
olyan dolgokról, melyeket Jézus sohasem említett, mint 
pl. az eredendő b ü n ; de megbocsáthatatlan, hogy a Jézus 
tanításainak központi gondolata ignoráltatott. Ez a hall-
gatás, a görög atyák idejétől a modern anglikán egyházi 
férfiú előállásáig, több volt egyszerű hanyagságnál : eret-
nekség volt*. 

Dr. Watson szerint a modern vallásos gondolkozás 
és irodalom legjelentékenyebb tüneményeinek egyike az, 
a mi Szent Pál apotheózisának nevezhető. Szent Pált igen 
sok elme majdnem többre tartja a Krisztusnál. Erről 
dr. Watson részben ezeket i r j a : 

>Mindenki, a ki az evangéliumoktól a levelekre tér 
át s összehasonlítja Jézus szavait Szent Pál Írásaival : 
föltétlenül észreveszi, hogy az apostol kisebb, mint Mestere. 
A Thesszalonikaiakhoz és a Philippibeliekhez küldött leve-
lek között természetesen óriási haladás van a látomásban 
és szeretetben, s minden levélben mélységes lelki zseni 
fedezhető föl. Szent Pál odaadása a Krisztus személye 
iránt ; a Mester tanításaival szemben tanúsított gyors 
felfogása; ereje feldolgozni azt hatásos dogmává; ügyes-
sége a Jézus elveinek az életre való alkalmazásában; az 
ember iránt érzett őszinte szeretete oly nyilvánvaló, hogy 
az ember visszadöbben annak sugalmazásától, hogy az 
az apostol, mint tanító, kisebb, mint a legnagyobb. Majdnem 
profán dolognak tűnik fel szent Pált bírálni; de az ember 
nem tarthatja öt Jézussal egyenlőnek, a nélkül, hogy Jézust 



ezzel el ne mozdítsa itélő székéből és le ne rombolja a szent-
írás aránylagosságát. Ha egyáltalán megengedhető az, hogy 
valaki rámutasson a pogányok apostolának gyöngéire, 
ezeket kérdezzük: Nem dominálja-e stílusát sokszor az 
indulat ? Illusztrációi közül némelyek nem erőltettek-e ? 
Doktrínája sokszor nem inkább a rabbit, mint a keresz-
tyént muta t ja -e? Midőn egyes kérdéseket tárgyal, mint 
p l : házasság, aszkézis, — nem érzi-e az ember, hogy 
taglalásából kissé hiányzik a kel lem? Az ember e levo-
nást az apostol nagyságából csak azért teszi, hogy annál 
inkább kitűnjék a Jézus evangéliumának istenisége, a 
mely sohasem lokális, sohasem szűkkörű, sohasem ért-
hetetlen, hanem mindig nyugodt, meggyőző, emberi«. 

Ezen kiváló essayk egyik legjobbika az, melynek cime : 
»A jellem fensősége*. »Semmi sincs, — úgymond — 
a mely fölött oly reménytelenül nehezen tudnánk meg-
egyezni, mint a hit, és semmi fölött oly könnyen mint 
a jellem elbírálásánál. Állíts össze egy zsűrit, husz lelki-
ismeretes, közepes intelligenciájú emberből, és kérdd meg 
őket, hogy egy embert hite és vallásos elvei után Ítél-
jenek meg, s akár azonnal elbocsáthatod őket. Sohasem 
fognak megegyezni. Kérdd meg őket, hogy magaviselete, 
jelleme után ítéljék meg, és öt perc alatt megvan az 
eredmény. A mily mértékben megközelíti az illető a hegyi 
beszéd által kivánt szinvonalat : olyan mértékben fogják 
őt jónak nyilvánítani; a milyen távol áll a t tól : olyan 
mértékben rosznak. S ha valaki az utóbbi esetnél az 
illetőnek helyes vallásos meggyőződésére hivatkoznék: 
ezt a hivatkozást visszautasí tanák; sőt immoráli tásnak, 
olyan kísérletnek nyilvánítanák, mely az igazságszolgál-
tatás elveit akar ja veszélyeztetni. Jézus kétséget kizáró 
tanítása szerint az a keresztyén, a ki hasonlít Ő hozzá, 
és semmi sem fogja bizonyosabban megbőszülni magát, 
mint ha attól, ki megtartja Jézus parancsolatait , meg-
tagadtatik az Ő neve, és a kiben nincs hasonlóság ő hozzá: 
megnyeri azt korrekt vallásos elvei alapján. Elképzelni 
sem lehet, hogy a mi Mesterünk azt kívánná a világtól, 
hogy az Ő tanítványának tartson valakit, csak azért, mert 
hitét kinyilvánította az illető. Jézus az ember életét, jelle-
mét kívánja próbául. Mikor valaki vallásos meggyőző-
désére hivatkozik : akkor egy olyan bankra szóló utal-
ványt ad, mely elérhetetlen; mikor az illető jellemét mutatja 
fel: a ranyban fizet. 

Mindemellett nagyon sekélyes következtetés lenne 
azt állítani, hogy Jézus a jellemet a hit rovására túl-
becsülte, vagy hogy ő a vallás és élet között ellentétet 
akart volna*. 

Dr. Watson nagyon szellemes reflexióval bizonyítja 
be a szenzációt hajhászó prédikátorok működésének 
hiábavalóságát, kik pedig nagy számmal találhatók az 
angolszász népek között. Szerinte teljesen értéktelen ered-
mény, midőn egy szenzációt vadászó pap, vagy evangé-
lista felszólítására egész néptömegek fogadják meg, hogy 
megtérnek és hinni fognak a Jézus Krisztusban. (Con-
version by crowds.) Erre vonatkozólag ezeket mondja : 

»Semmi sem jellemzi jobban a Jézus által követett 

módot, mint közömbössége a tömeg, s odaadása az egyén 
iránt. Magatartása a nyilvánosság és az egyénnel szem-
ben valóságos ellenmondás volt. Ha föltehető volt, hogy 
végrehajtandó tette szenzációt fog szülni: meghagyta 
tanítványainak, hogy senkivel ne közöljék, hol van és 
mit fog tenni? Ha a nép nyomára akadt: Jézus magános 
helyekre menekül t ; ha megtalál ták: mihelyt lehetett, el-
menekült. De szeretett magához venni olyan ifjakat, kik 
kérdéseket intéztek hozzá. Egész éjszakát kész volt el-
tölteni egy kétségek által gyötört tudóssal ; egy délutánt 
szentelt a samáriabeli asszonynak. A sokaságnak meg-
tagadta magát, — az egyénre maga önként várakozott . 
Ennek oka nem abban rejlett, mintha ő kevésre becsült 
volna ezer embert, — hanem abban, hogy ily tömeggel 
semmi eredményt sem érhetett volna el. Jézus az egyént 
sem becsülte túl ; de az ő módszere az egyén, egy lélek 
számára volt alkalmatos. Jézus a nyilvánosság előtt csak 
egyszer aratott sikert, midőn megfeszíttetett; az egyes 
emberrel szemben sohasem vallott kudarcot, csak Pontius 
Pilátussal szemben.* 

A jövő élet eszméjével kapcsolatban ezeket mondja : 
»A mellett az ember mellett, kinek számára képességei 
uzsora-kamatot hoztak, vannak mások, kiknek talentu-
maik elásattak, nem saját maguk által, hanem a gond-
viselés akarata volt, hogy azok rejtve maradjanak. Ők 
maguk felismerték tehetségüket, használni is készek voltak, 
de számukra nem volt piac. A gondviselés, ki szárnyakat 
adott nekik, kali tkába helyezte őket. Körülöttünk minden-
felé nagy számmal találhatók megakadályozott, homály-
ban élő emberek, kereskedők, kiknek festőknek, — Írno-
kok, kiknek költőknek, — munkások, kiknek bölcsészek-
nek kellett volna lenniök. Tehetségük ismeretes egy 
néhány barát előtt; de meghalnak és tehetségük velük 
együtt a sírba száll. Jézus azt mond ja : nem, hanem 
végre elvettetett az a r a t á s r a ; kikél és virágzani fog egy 
más országban. Ezek az emberek szintén képeztetnek, — 
várakozás által. 

Ezek az emberi faj tartalék-seregét képezik, a mely 
a domb mögött áll mindaddig, mig Istennek szüksége 
nincs reá. Az alkalom az ő képességeik számára is meg 
fog adatni. 

»Where the days bury the golden suns 
In the dear hopeful West<. 

Demeter Bertalan. 

BELFÖLD. 
A felsőbborsodi ref. egyházmegye 

közgyűlése. 
Egyházmegyénk rendes tavaszi közgyűlését Ózdon 

tartotta meg ápril 22—23. napjain, Vadászy Pál esperes 
és Ragályi Béla gondnok elnöklete alatt. Tekintve az 
ózdi missziói egyház kiesését, népesnek kell mondanunk 
a közgyűlést, mert úgy a tanácsbirói kar, mint a lelké-
szek szép számmal voltak képviselve. 

Az ózdi missziói egyház határozott kívánságára va-



sárnapra hívta össze a közgyűlést az elnökség, hogy a 
vasgyárban dolgozó hitfeleink is megjelenhessenek a köz-
gyűlésen s lelkesedést meríthessenek az egyházmegye, mint 
felettes hatóság lelkesedéséből. 

Kilenc óra volt, mikor vonaton ózdra érkeztünk. 
Itt díszes fogatok és ügyes rendezőség várakoztak reánk, 
hogy a tiszti kaszinóba összegyülekezvén, palástosan és 
ünnepélyesen menjünk a társulat díszes emeletes nép-
iskolája nagy termébe, az istentisztelet megtartására. 

Itt elébb Turóczy Pál ág. ev. főesperes üdvözölte 
egyházmegyénket presbitériuma nevében, majd pedig a 
néptanítók igazgatója. A szívből származó beszéd szív-
hez szólt s ez a kis pihenő örömmel töltötte el keblün-
ket, s leikeink összeölelkeztek a szeretetben. Mindkét 
beszédre Vadászy esperes válaszolt. 

Bevonulva a terembe, az »lm bejöttünk nagy öröm-
mel « kezdetű szép ének elhangzása után Szuhay Benedek 
egyházmegyei főjegyző imádkozott és tartott alkalmi egy-
házi beszédet Ezékiel XXXVII. r. 5. verse alapján a száraz 
csontokról, kimutatván, hogy azok nemcsak a próféta 
idejében, de ma is megelevenednek, ha azokat I. a val-
lásos hitbuzgóságnak, II. a lángoló hazaszeretetnek lelke 
hatja át. A nagy terem zsúfolásig megtelt előkelő hallga-
tósággal, s a más felekezetűek különösen vallomást 
tehettek arról, hogy bizony a mi katedráink a haza oltárai 
is, a melyeken a honszeretet lángja lobog olthatatlan 
tűzzel. 

Az istentisztelet végeztével egyházmegyei gondnok 
rövid, de hatalmas megnyitója következett. Biztos kézzel 
mutatott rá az Európa-szerte megindult pápás reakciós 
áramlatra , s festette ennek romboló hatását. De egy-
házunkat és annak jövőjét nem félti, mert mindannak, a 
mi intézményeinek, felfogásának, a haladásnak és fel-
világosodottságnak útjába á l l : menthetl&nül el kell pusz-
tulnia. A mi egyházunk egyengeti útját úgy a szabad-
ságnak, mint a felvilágosodottságnak, és épen azért van 
jövője. A jogtalan támadásokat vissza kell vernünk ; a 
nyáj körül éber figyelemmel kell őrt á l lanunk; a hit-
buzgóságot, áldozatkészséget folytonosan élesztgetnünk kell 
a szivekben, ha élni aka runk! 

Ezután felolvastatott a félévi esperesi jelentés. 
Tiszta képet rajzol egyházmegyénk mult évi életéről, úgy 
szellemi mint anyagi tekintetben. A régi ellenség meg-
mozdulása, titkos alattomos eljárásával felébresztett mind-
nyájunkat , s reméli, ha összeszedjük magunkat s közös 
egyetértéssel s nem tervezgetések kel, de a tettek mezejére 
kiállva, tényekkel munkálkodunk az| anyaszentegyház és 
vallásunk jövője érdekében. Lehetetlen, hogy a sötétség 
uralkodjék a világosság felett; lehetetlen, hogy a zsar-
nokság bilincsekbe tudja verni a szabadságot. Ez éltető 
levegője a vi lágnak: amaz halála! 

Az adakozások összege 12.339 k. 40 fillér. Ebben 
különösen kitűnt hg. Odescalchy Gyuláné, ki a s.-vámosi 
egyház építkezésére 2000 koronát ajándékozott, az egy-
ház egyéb szükségleteire 300 koronát adott, s e mellett 
az egyház elaggott és dologtehetetlen szegényei között 
vasárnaponként heti pénzt osztogattatott. A nagylelkű 
nőnek áldozatkészségéért közgyűlésünk köszönő feliratot 
küldött. Továbbá kitűnt a s.-ecsegi egyház, hol a lel-
kész és a hívek új harangra és vas-állványra 3397 koro-
nát ajándékoztak megajánlás folytán. Összes építkezésre 
fordított összeg: 24.615 k. 8 f. — Összes tőkepénzünk 
99,926 kor. 6 fii). Összes adóságunk 74,859 kor. 34 fillér. 
— Évi bevétel 110,132 kor. 41 fill. Évi kiadás : 95,395 kor. 
55 fill. Pénztári maradvány 14.736 kor 86 fill. Kitűnő 
iskolánk van 21, dicséretes 30, kielégítő 8. Osszhangzatos 
énekkar van 15 egyházban. Legrégebbi a sajó-velezdi, 

mely már 1845-ben megalakult s azóta szakadatlanul 
végzi kötelességét. 

A mult évi domesztikai összeg, 2193 kor. 70 fill., 
mind befolyt, s rendeltetés helyére elküldetett. S nekünk, 
a kik a domesztika fenállása óta egy fillér hátralékban 
soha nem voltunk, roszul esik, hogy a legtöbb helyen 
hátralék van, miből sok jön törlésbe is! Évi megajánlott 
összegünk 2185 kor. 

A lélekszám: 26,019. Szül. 529 fi, 449 nő; összesen : 
1008. Meghalt 410 fi, 429 nő ; összesen: 834. Szaporo-
dás tehát 174. Házasságra lépett 251 tiszta pár, 55 ve-
gyes. Összesen : 306. Megegyezés volt javunkra 8, kárunkra 
10 esetben. Konfirmáltatott 250 fi, 363 nő ; összesen: 513. 
Áttérés 9, kitért 13. 

Gsiky József, mint megválasztott rudóbányai lelkész 
beerősíttetett. Az Apostol Mihály 80 éves varbói lelkész 
nyugalomba vonulásával oda Bogdáni József szenpéteri 
s.-lelkész rendeltetett feles minőségben. Szentpéterre Simon 
Gyula bánfalusi s.-lelkész választatott, kinek évi fizetését 
1000 koronára emelte fel az egyház. — Szomorúan 
hatott lelkünkre, hogy több egyház lelkészi állomása 
üresen áll, s 49 anyaegyházban 1 káplán van. 

Ezután következett a lelkészi értekezlet által fel-
terjesztett indítványok megvitatása. Közgyűlésünk a tiszai 
ágostai ev. egyházkerület azon átiratát, hogy foglaljon 
állást a Budapesten felállítandó prot. theol fakultás mellett, 
egyhangúlag elfogadta, s követeli az »erdélyi püspöki* 
cím törlését is, mint jogsérelmet. 

Lám a magas konvent bölcsesége mit sem ad az 
egyházmegyék és kerületek határozataira. Teszi azt, a mi 
neki tetszik. Pedig talán némi felelősséggel a magas kon-
vent is tartozik megbízóinak ? ! Avagy nem úgy van már, 
mint volt r é g e n ? Nem az a nap süt az égen?! 

Sajnálattal jelezhetem, hogy az egyházfegyelmi sza-
bályjavaslat döntés alá nem kerülhetett, mivel a külön-
böző bizottsági javaslatok későn érkeztek be. Az őszi 
közgyűlés legfontosabb tárgya lesz e javaslat. Bizottságot 
küldött ki egyházmegyénk a végett is, hogy a kanonika 
vizitáció fölteendő kérdőpontjai vétessenek alapos bírálat 
alá, s a Szuhay sajtó alatt lévő munkája alapján dolgoz-
tassék ki egy tervezet. Ugyancsak pártolólag terjesztetett 
fel több kérvény, melyek részint szellemi, részint anyagi 
dolgokra vonatkoznak egyházmegyénkben. 

A bizottsági jegyzőkönyvekből örömmel győződtünk 
meg arról, hogy anyagi ügyeink is rendes mederben ha-
ladnak. 

Közigazgatási pénztárunk állása; 29,036 k. 74 f. 
Egyesített gyűlés tartási alapunk 19,115 k. 58 f. Kegye-
letes alapítványaink állása 1783 k. Dékáni kezelés alatt 
levő egyházi pénzek 47,793 k. 14 f. Egyházmegyei lelkész-
özvegy árvatárunk 36,425 k. 74 f. 

E tárból egy-egy lelkész-özvegy évenként 260 kor. 
jutalékot kap. S e tárban tőkeszaporulatunk 2192 kor. 
74 fillér volt. 

Örömmel erősítette meg közgyűlésünk a kápolnai 
adás-vételi szerződést, mely a lelkészi és tanítói hivatalok 
tulajdonát képező kőszén kiaknázási jog eladása tárgyá-
ban köttetet az első magyar ált. kőszénbánya-társulattal. 
A lelkészi hivatal 1900, a tanítói hivatal fizetése 950 ko-
ronával, illetve e tőke kamatjával javul. — Továbbá meg-
erősíttetett a s.-vámosi egyház tervbe vett 28,000 koro-
nás építkezése is, midőn régi, 4 százados, avult templomát 
renováltatja, s a rozzant fatorony helyébe a régi templom 
építészeti stílusának mindenben megfelelő díszes tornyot 
emeltet. Megerősítette a f. nyárádi egyház paplak-terveze-
tét és költségvetését is, mely 6000 koronába fog kerülni. 

Hálás szívvel fogadta közgyűlésünk Apostol Mihály 



nyugalomba vonult varbói lelkész alapító-levelét, mely-
nek értelmében 200 korona alapítványt tett a varbói 
egyház részére, azon megjegyzéssel, hogy ennek kama-
tait mindig azon szegénysorsú, tehetséges ifjú kapja, a 
ki a konfirmációi vizsga alkalmával hitvallásunk igazsá-
gait a legjobban érti és tudja. 

Egyházmegyénknek lévén kötelessége az őszi kerü-
leti gyűlés-tartás: annak helyéül Boldva tüzetett ki, mely 
helyzeténél, vagyoni állásánál fogva csak kitüntetésnek 
veheti e ritka megtiszteltetést. 

Tavaszi kerületi gyűlésre képviselőkül, elnökségen 
kivül: Szinger József, Bartha Mihály, gr. Vay Tihamér 
és Vladár Ervin t. biráik küldettek. 

Jövő őszi közgyűlésünk helye Kondó lesz; a hol 
már a díszes parókhia elkészült, hogy illő helyen tudja 
fogadni az egyházmegyét. Lám, mire is jó az a régi, az 
az ósdi vándorgyűlésezési rendszer! Megujulvák a szi-
vekkel együtt még a templomok, még a parókhiák és isko-
lák is! őseink helyesen gondolkoztak s mi a legtöbb 
helyen, kár, hogy nem követjük buzgó példájokat, hanem 
kényelmi szempontból állandó helyen tartjuk gyűléseinket. 

Gyűlésünk folyamán Botos és Elek lelkésztársak 
buzgólkodása folytán a Magyar Prot. Irodalmi Társaság 
tagjai közé beléptek 16-án. És pedig: Ragályi Béla, 
gr. Vay Tihamér, Vladár Ervin, Szekrényessy Árpád, 
Hídvégi Benő, Zsóry Gusztáv, Ferjencsik Miklós, Zsóry 
György a világi részről; Vadászy Pál, Barna Gyula, 
Bartha Mihály, Csizmadia Jenő, Bodnár István, Szinger 
József, Kerekes János, Dakó Lajos, Csiky József egyházi 
részről. És már is érdeklődéssel beszélgettünk a Pozsony-
ban tartandó nagygyűlés felől! 

Délben a tiszti kaszinóban 120 terítékű ebéd volt ; 
este pedig táncmulatság tartatott az ózdi ev. ref. tem-
plom-alap javára , a mely 265 koronával gyarapodott is. 

A róm. kath. papság távollétével tündökölt. Sőt az 
ózdi hecc-káplán még vasárnap este is kontra felolvasást 
tervezett; de azt megakadályozták a felekezetiségen felül 
álló kitűnő gyári igazgatóság és tisztikar, s nem enged-
ték megbontani a közöttük régi idők óta fennálló jó 
békességet. 

Kápolna. Szuhay Benedek, 
egyh.-m. főjegyző. 

Egy ú j reformáció küszöbén. 
Lapunk mult heti száma ismertette Tóvölgyi Titusz-

nak fenti című, igen érdekes könyvét. A munkát ismer-
tette a Debreceni Prot. Lapban Erőss Lajos is és erre, 
a nevezett lap legutóbbi számában Tóvölgyi nyilt levelet 
intézett a szerkesztőséghez. E nyilt levelet, a mely vilá-
gosan feltünteti azt a benső forrongást, a melyet az 
evangélium tanulmányozása kelt a vizsgálódó római 
katholikus emberek lelkében, érdemesnek tartjuk mi is 
lenyomatni. Fényes bizonyítéka az a mi egyházunk igaz-
ságának és a róm. kath. egyház belső, elvi lehetetlen-
ségének. 

»Igen tisztelt Uraim! 
A »Debreceni Protestáns Lap« szerkesztő-társa, 

ErÖss Lajos úr, szives volt, bírálatot és rövid ismertetést 
írni »Egy új reformáció küszöbén* című könyvemről, a 
mely bírálat és ismertetés jóakaratú hangjáért köszönete-
met küldöm. Meg fognak azonban engedni nekem, öreg 
írónak, ki a feltűnni akarás és kezdői hiúság évein túl, 
már inkább a sírontúli élet küszöbe, tehát a sír felé járok, 
ha ezen bírálat következtében, igazi őszinteséggel nyilat-
kozom. 

A bírálatban reám nézve e három érdekes meg-

jegyzés á l l : »Általában reánk ez e mű azt a benyomást 
tette, hogy szerzőnek leggyengébb oldala a vallásbölcsé-
szet ; a legerősebb oldala pedig a szentírás ismerete*. 

»Mint érdekes jelenség megragadta figyelmünket a z 
is, hogy szerző, laikus ember létére, mily helyes érzékkel 
ismeri fel a romanizmusban úgy a pogány, mint a zsidó 
elemet.* 

»Kár volt egyetlen egy történelmi kútforrással be-
érni. Van erre több is, sok is; ezeket mind fel kellett 
volna használni ; vagy legalább vegyesen, mert így a 
szerző az egyoldalúság és elfogultság vádját aligha fogja 
kikerülhetni.* 

Hát kérem szépen, ennek a könyvnek megírására 
engemet nem az vezetett, hogy a tárgyat, a miről irok, 
tudományosan karoljam fel; mert ahhoz, a mint Eröss 
Lajos úr igen helyesen méltóztatott megjegyezni: de na-
gyon is lailcas ember vagyok. Leggyengébb oldalam a 
vallásbölcsészet; legerősebb oldalam a szentírás. Annyit 
értek a theologiához, mint tyúk az ábécéhez. És hogy 
ennyi hilbölcsészeti és hittudományi ismerettel ennek a 
könyvnek megírásába bele vágni mertem : amaz erös 
meggyőződés alapján tettem, a mely erös meggyőződést 
bennem a szentírás, az evangéliumok keltettek. 

Nem volt nekem eszem ágában sem, hogy a roma-
nizmussal valaha összetűzzek; de sőt, mint katholikus 
vallásban növekedett egyén, minden rokonszenvemmel 
ezen a valláson csüggtem, és csakis a legutóbbi időkben 
ocsúdtam föl, a midőn is a kath. klérusnak a spiritizmus 
ellen intézett támadásai a r ra kényszerítettek, hogy saját 
lelkiismeretem megnyugtatására a vallások tanulmányozá-
sába s kivált a kath. egyháznak a spiritizmussal szem-
ben tanúsított, meglepően ellenszenves és ellenséges állás-
foglalás természetének tanulmányozásába bocsátkozzam. 
Meglepő volt az eredmény, melyre e tanulmányozás 
vezetett. 

Hogy a protestánsok a spiritizmussal nem rokon-
szenveznek, abban nem találtam semmit; a protestánsok 
szentek látományaival, csodatételeivel, búcsújáró helyek-
kel, valamint más egyéb jelenségekkel sohasem dicse-
kedtek, holott a róm. kath. vallás alaptételének ezek 
dogmatikus bizonyítékait képezik, s íme, mikor előáll a 
spiritizmus, a mely ezen bizonyítékokról tudni akar , 
hát a tudni törekvés legnagyobb ellensége és ellenlábasa 
gyanánt a róm. kath. egyházat találja maga előtt. 

Miért? 
Pláne azt állítja, hogy a spiritiszták az ördögökkel 

cimborálnak és hogy minden jelenség, mely náluk mutat-
kozik, ördögi eredetű. 

Miért e r iasz tás? Mi célt akar a róm. kath. egyház 
ezzel a riasztással elérni? . . . 

Szóval ez az állástfoglalás és megdöbbenésre valló 
ezen ellenszenv sok mindenféle gondolatot támasztott ben-
nem, mert hiszen a spiritizmus az én tudomásom szerint 
semmi egyebet, csakis hitet akar! 

A ki úgy is hisz, a kiben úgy is benne él az Isten 
és Istenben ő : annak nincs szüksége spiritizmusra, noha 
moráljából mindig, mindenkor és mindenki tanulhat ; 
ámde, hogy a hitetlenség hitté, az Isten tagadása Isten 
imádásává változzék, annak igen! Hát mikor a hitetlen-
ségnek hitté, az Isten tagadásának Isten imádássá változ-
tatásáról van szó, hát hogy akkor a róm. kath. egyház 
miért áll elő az ördögökkel, hogy az embereket ezen 
átváltozásuktól visszariassza? Ez megfoghatatlan volt 
előttem ! Hiszen a spiritizmust eddig tulajdonképen ö 
hirdette !. . . 

Méltóztatnak-e most már elég okot találni arra, 
hogy bennem, spiritisztában, vágy gerjedjen az iránt, hogy 



a róm. kath. egyház ezen viselkedése indító okának nvo-
mára jár jak s amaz indító okok földerítését keressem? 

Azon kivül, a mit még valamikor az iskolákban 
nagyon, nagyon régen a vallásokról tanultam, más egye-
bet nem tud tam; az egyház viselt dolgairól is csak 
annyit, a mennyit minden könyv- és hirlapolvasó ember 
tudni szokott, meg a mennyire rátanított a tapaszta lás ; 
de a mióta kutatok, olvasok, tanulmányozok: rettentő 
ámulás fog el! Az az ámulás, 1.i., hogy hogy lehessen a mai 
fölvilágosodott korszakban egy ilyen testületnek, mint a 
róm. kath. egyház, exisztálni ? 

Nem az egyház tagjairól, az egyesekről, kivált az 
alsó papság egyeseiről szólok; ezek az egyházi fegyelem 
kenyszerzubbonyában vegetáló, az emberi legszentebb 
kötelektől, a családi kötelékektől elzárt, tehetetlen és 
önmagokba elégedetlenül bebörtönözött páriák hasonlók 
a kanári madarakhoz. Ezek sajnálatra méltó, csupán az 
egyház céljainak eszközei gyanánt szolgáló felebarátok, a 
kik közül számosan igyekeznek jól cselekedni: ámde az 
egyház m a g a ? . . . Ez, mint testület, még nem cseleke-
dett jót soha ! Soha olyat, a melyet nem önnönmagáért 
cselekedett. 

Tanulmányaim, kutatásaim, ezekre a nyomokra ve-
zettek és most mar tisztán áll előttem, hogy miért nem 
tudott ez ideig diadalra vergődni a Krisztus t a n a ! Mert 
a mi e tanok gyakorlati diadalának leghatalmasabb és 
mind ez ideig legyözhetetlenebb akadályául szolgált: az 
a róm. kath. egyház volt! 

Bámulnom kell, hogy ezt eddig nem volt képes 
belátni az emberiség-, avagy nem törődött vele, ha be 
látta i s? 

De hát akkor mire való itt ez a rettenetes drága, 
hatalmas, nagy befolyású és az erkölcsiségre kiszámithat-
lan káros hatást gyakorló, csupán önnönmagáért élő, csu-
pán önös célját szolgáló testület ? 

Ez az a kérdés, a melynek megvilágítására tollat 
fogtam. Tollat fogtam, a mely tollat az a meggyőződés 
vezetett, hogy az emberiség alszik, hogy az emberiséget 
föl kell rázni álmából, a mely emberiség, ha fölébred és 
látni tudni fog: segíteni is fog magán! 

Nem önhitten gondolom ezt. Nem az én gyenge 
tollam erejétől várom ezt. Ez a toll csak arra való, hogy 
végig szaladjon az emberiség érzelmeit képező citerának 
húrjain és hangokat csaljon ki azokból. Ez a toll maga 
nem képez eszmét, csak pendít eszmét, a mely eszme 
megpendülhet itt, megpendülhet ott, s végre egy közös 
nagy harmóniába csaphat össze. 

Ez a toll csak arra való, hogy a tények föltárásá-
val gondolatokat ébreszszen és a tények meztelen föltárá-
sával takaródzásra kényszerítse a r. kath. egyházat. Oly 
tényekre, oly cselekményekre mutatok rá, a melyek, ha iga-
zak, annak az egyháznak, mely a tényekre hallgatással 
felel, vagy a tényeket megcáfolni képtelen, a mai kor 
színvonalán megmaradnia, illetőleg megtüretnie nem le-
het. Hát vagy felelni fog, vagy nem; vagy tud cáfolni 
vagy nem! 

Ha tehát majd arra kerül a sor, hogy elő kell venni 
a vallási bölcsészetet és a többi történelmi forrásokat is, 
majd lesz nekem oly segítségem, melynek szellemi támo-
gatása mellett biztos diadalra számitok; annyit tudok, érzek, 
bizonyosra veszek már is: hogy a Krisztus tanai, az 
evangéliumok mellettem vannak. 

Módot, utat. alkalmat akartam nyitni az ész, a 
tudás és a szellem sziporkáitól szikrázó, mindazonáltal 
felebará'i eszmeharcra, hogy a majd kigyúló szellemi 
villámok fenye mellett fel tudjuk fedezni az isteni igaz-
ság világosságot követelő legdrágább alapkövét. Erre az 

alapkőre épüljön az az egyház, a mely Isten nevében 
beszélni akar! 

Itt aztán módjukban lesz Önöknek is tisztelt Uraim, 
mint szakértőknek, szólni a dologhoz, a melynek befe-
jezése nem én rám várakozik. De ha közönyösen, egy-
kedvűen magamra fognak hagyni? Én, mint kicsiny, 
gyarló ember csak annyit tettem és teszek, a mennyit 
birok.* 

Budapesten, 1900. május 1. 
Kiváló tisztelettel 

Tóvölgyi Titusz« 

MISSZIÓÜGY. 
Az újkor apostolai. 

Cikkemnek méltán adhatom ezt a nevet. Méltán 
pedig azért, mert ez a rövid tudósítás azokról fog szó-
lani, a kik megértve Urunk Jézus parancsolatját, taníta-
nak minden népeket s elviszik az Úrnak evangéliumai 
a lelki sötétségben élő népekhez: a prot. misszionáriu-
sokról. 

Az újkornak ezek az apostolai az új világ legna-
gyobb városában, New-Yorkban tartották meg gyűlésüket, 
április hó 2l-étől május hó l-ig. A gyűlés helye a hatal-
mas »Carnegre HalU volt s a költségek több mint 40 ezer 
dollárra rúgtak, a mely összeget adakozás útján gyűjtötte 
össze a pénzügyi bizottság. A delegátusok száma meg-
haladta a 2500-at, mert képviselve volt itt a hittérítéssel 
foglalkozó protestánsok minden felekezete. 

A Krisztus evangéliumának s így a felvilágosodás 
és műveltség terjesztőinek a fogadtatása s majd az irán-
tuk és munkálkodásuk iránt való érdeklődés valóban 
nagyszerű, páratlan volt. Sehol, az egész világon nem 
részesülnének olyan tiszteletben s olyan fogadtatásban 
az államfő részéről az evangélium terjesztői, mint a 
protestáns Egyesült-Államokban. 

Az elnöki széken az Egyesült-Államok volt elnöke: 
Harrison Benjámin ült, s a megnyitó ülésnek főszónokai 
a jelenlegi elnök: Mac Kinley és New-York állam kormány-
zója, a hires Roose volt! Ott voltak a szónoki emelvény 
körül a szenátorok, miniszterek s a hires hadvezérek. 
Fent a kóruson egy 300 tagból álló énekkar zengett hatal-
mas éneket, s a hires püspök, Potter imádkozott. Bizony-
bizony olyan jelenet ez, a melyet csak egyszer lát az 
ember életében. 

Vájjon volna-e koronás fő, a ki beszédet intézne 
az újabb kor emez apostolaihoz ? Vájjon hangsúlyozná-e 
az európai uralkodók közül csak egy is, hogy a művelt-
ség magvetői ezek az új apostolok vo l t ak? ! Alig hiszem. 
De az itt egész természetes dolog, hogy a nemzet feje 
üdvözölje azokat, a kik azt prédikálják, a miben a népek 
ereje vagyon. 

Hogy ezen a gyűlésen milyen érdekes tárgyak kerül-
tek tárgyalás alá, annak illusztrálására leírom a pro-
grammot, megjegyezvén, hogy ez nem öleli fel a gyűlés 
tagjainak munkálkodását teljesen, mert a konferencia tiz 
osztályra osztva gyűlésezett. 

Szombaton, ápril hó 21-én volt a megnyitó ülés, 
a melyen a fogadtatás is történt, valamint az egyes meg-
bízottaknak a fogadtatást megköszönő beszéde. 

* Nem fogjuk magára hagyni! Csak bátran, előre asftt-tség 
ostromára, — de evangéliumi alapon! 



Vasárnap, 22-én, több mint 200 templomban a 
legnevezetesebb delegátusok tartottak beszédeket. 

Hétfőn, 23-án. Délelőtt: a külmisszió tekintélye és 
célja. Szónokok: Rev. Augustus H. Strong, a rochesteri 
theologiai szeminárium igazgatója. Rev. J. Hudson Taylor 
Khinából. Róbert E. Speer, a presbiteriánus külmissziói 
bizottság titkára. — Délután: tiz osz tá lygyűlés /a melyen 
azt a külmissziói munkát tárgyalták, a melyet a misszio-
náriusok végeznek Észak- és Délamerikában s az egész 
földön szétszórva élő zsidók között. — Este: beszédek. 
Tartot ták : Eugen Stock, Rev. James S. Dennis és Rev. Arthur 
T. Pierson. 

Kedden, 24-én. Délelőtt: az evangélisták munkája . 
Délután : Három osztálygyűlés a nők részére, különböző 
templomokban. — Este : beszédek, a melyeket az Indiá-
ban és Khinában működő misszionáriusok tartottak a 
Carnegre Hallban és a Central Presbiterian templomban. 

Szerdán, 25-én. Délelőtt: az oktatás ügye és osztály-
gyűlések. — Este : közgyűlés a Carnegre Hallban és a 
Central Presbiterian templomban. 

Csütörtökön, 26-án. Délelőtt: a misszionáriusi hiva-
tal és a munkatér felosztása. — Délután: a nők köz-
gyűlése. Este: a nők működése felett való tanácskozás. 

Pénteken, 27-én. Délelőtt : tanácskozás arról, miként 
lehet elérni, hogy a missziók önmaguk tartsák fenn ma-
guka t? Este: az üzletemberek gyűlése. 

Szombaton, 28-án, mind a három gyűlésen: a ta-
nulók és ifjúság közreműködése feletti tanácskozás. 

Vasárnap, 29-én, a delegátusok újra több helyen 
tartottak beszédeket. 

Hétfőn, 30 - án : mind a három gyűlésen az orvos-
tudomány és az irodalom a külmisszió szolgálatában. 

Kedden, május 1 - é n : záró gyűlések s a gyűlés 
berekesztése. 

A gyűlésekről s a szónokok beszédeiről a newyorki 
hatalmas lapok bő tudósításokat közöltek. Ezekből a tudó-
sításokból még azok is fogalmat alkothatnak maguknak 
arról a munkáról, a melyet a pogány népek megtéríté-
sében működő, apostoli lelkű férfiak végeznek, a kik eddig 
nem sokat vagy egyáltalában nem törődtek ezzel a mun-
kával. Méltán nevezhetjük ezt a működést harcnak, a 
melyet a Krisztus evangéliumának vitéz katonái folytat-
nak a sátán uralma ellen. 

Rev. dr. James S. Dennisnek a jelentése valóban 
megható s reánk nézve buzdító, eszméitető is volt. Meg-
tudjuk ebből a jelentésből, hogy 449 különféle társaság 
foglalkozik a pogányok megtérítésével, — a mely számhoz 
ha hozzá adjuk a nők által fentartott 88 társulatot : az 
összes hittérítő társulatok száma: 537 lesz. Ennek az 
537 társulatnak az évi bevétele 19 millió 126 ezer 120 
dollár (circa 95 és fél millió korona). A hittérítés me-
zején 15,460 térítő működik, kik között 5063-an felavatott 
lelkészek, 702-en orvosok és orvosnők, 1470 világi férfi; 
3376-an férjes nők, 3403-an pedig hajadon leányok. A 
benszülöttek közül a térítés mezején 77,338-an működ-
nek. s ezek közül 4053 felavatott lelkész A főállomás-
helyek s z á m a : 5 3 7 1 ; a kisebb állomásoké pedig 26,247. 
A szervezett egyházak száma 11,039, a melyekben az 
urvacsorázó tagok s z á m a : 1.317,684. Az évi megtértek 
száma 34,186-ra tehető. A vasárnapi iskolák száma 
15,032, a melyekben 771,928 egyén nyer oktatást. A ben-
szülöttek a missziók fentartásához évenként 1.841,757 
dollárral (circa 9 és fél millió korona) járulnak. 

A missziókban 421 nyelven terjesztik a bibliát, és 
pedig 148 ázsiai, 115 afrikai, 60 európai, 56 ausztráliai, 
35 északamerikai és 7 délamerikai nyelven. Az összes 
bibliai társulatok 2.535,466 kötet könyvet terjesztettek el 

a pogányokból lett keresztyének között, s ebből a s zám-
ból: 91 ,761 esik az egész bibliára. A traktátus társaságok 
csaknem 15 millió könyvecskét hoztak forgalomba. 

E rövid tudósítás keretében természetesen nem lehet 
felemlíteni az összes szónokok beszédeit, — de mégsem 
mulaszthatom el, hogy fel ne említsem az üzletemberek 
és az ifjúság gyűlését. 

Az üzletemberek gyűlésén Seth Low, a columbiai, 
egyetem elnöke elnökölt s Georgia államnak volt kor-
mányzója: William J. Northen tartott egy hatalmas beszé-
det a világi embereknek a külmisszióhoz való viszonyáról. 
Ez a beszéd a keresztyén embernek a kötelességeit fog-
lalja magában, s ha mindenki betöltené azokat, úgy 
hódíthatná meg a keresztyénség az egész világot. 

Az ifjúság-gyűlésen csak fiatal emberek, kik még 
nem rázták le magukról a iskolaporát — beszéltek. A 
legjellemzőbb beszédet D. BrewerEddy, a »Jale« egyetem 
hallgatója mondotta. Ez a fiatal ember milliomos szülék 
gyermeke, de más négy társával mégis evangélizáló 
munkát végez tanulótársai között, a kik között bizony 
itt is sok a kicsapongó. Az ifjú Eddy beszéde nagyon 
jellemző és figyelemre méltó s azért méltán is keltett 
feltűnést. »Ha önök — úgymond — a hittérítés javára 
osztriga vacsorák által akarnak pénzt összehozni, — 
akkor az önök pénze osztriga-vacsora stílusú lesz s 
ugyanilyen lesz térítői munkálkodásuk is«. 

Ugy-e bár csudálatos, hogy itt egy gazdag fiatal 
ember szólal fel az ellen, hogy az egyház s annak műkö-
dése javára mulatságok által gyűjtessék pénz. 

A gyűléssel kapcsolatban misszionárius kiállítás is 
volt. Az egyes misszionáriusok állították ki a benszülöt-
tek szokására s hitére vonatkozó gyűjteményeiket. A ki-
állítás csak nagyobbította a gyűlésen szerzett tapasztala-
tainkat, mert valóban sok értékes ritkaság volt ott össze-
gyűjtve. 

A gyűlés május elsején ért véget. Ezen az utolsó 
gyűlésen újra Harrison elnökölt, s a nap eseményét 
dr. Behrendsnek a beszéde képezte, a ki a protestánsok 
egyesülését sürgette s az esteli gyűlésen úgy Doane, albani 
püspök, mint az elnök érintette az egyesülést, s ez utóbbi 
ezekkel a szavakkal zárta be a gyűlést: Testvérek va-
gyunk ! 

Bridgeport. Conn. 
Kalassay Sándor. 

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 körös-nagyrévi ref. egyház 
Veress Istvánt, a nyíregyházi evang. egyház Paulik János 
budapesti vallástanárt választotta meg lelkipásztorává. 
Melegen üdvözöljük! 

E g y h á z m e g y e i f ő j e g y z ő v á l a s z t á s . A gyulafehér-
vári ref. egyházmegye Benedek Károly alvinci lelkészt 
választotta meg főjegyzőjévé. 

E g y h á z f e l ü g y e l ő - v á l a s z t á s . A tordasi evang. egy-
ház dr. Burghardt Bélaváry Rezső velencei földbirtokost 
választotta meg felügyelőjévé. Az új felügyelő beiktatása 
mult hó 29-én történt meg. 

A budapesti magyar evang. egyház f. hó 13-án 
közgyűlést tartott Vágner Géza gondnok és Horváth 
Sándor lelkész elnöklete alatt. A gyűlés két fő tárgyát a 
lelkészi jelentés és a budapesti három evang. egyház-



község egyesítésének a kérdése képezte. A lelkészi jelentés 
sajnálattal konstatálta, hogy a kitérések száma emelkedik 
és meghaladja az áttérések számát . Igen sok a vegyes-
házasság is a gyülekezetben, s a 193 házasságból csupán 
36 volt tiszta evangélikus. Az egyházak egyesítése kér-
désében bejelentették, hogy a német és tót gyülekezetek nem 
hajlandók a magyarral egyesülni. A gyűlés a bejelentést 
tudomásul vette, de az egyesülés kérdését az egyetemes 
gyűlés elé felebbezte meg. E két fő tárgyon kivül még 
néhány kisebb fontosságú ügyet intézett el a közgyűlés, 
s örvendetes tudomásul vette, hogy Erzsébetfalván új 
egyházközség van alakulóban s hogy a kispesti fllia is 
egyre jobban gyarapodik. 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s . Gyurátz Ferenc dunántuli ev. 
püspök, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye megláto-
gatása után a napokban a vasmegyei vend egyházak közé 
indult el püspöki látogatásra. Kevés olyan elhagyatott 
része van az evangélikus egyháznak, mint a vasmegyei 
vendség. Mindössze kilenc anyaegyház áll fenn közötte 
s a csaknem 25,000 evangélikus hivők legnagyobb része 
olyan szétszórtságban él, hogy fizikai lehetetlenség egy-
házi gondozásuk. E püspöki látogatás, a mennyire lehet, 
összegyüjtögeti majd a híveket, s az apostoli lelkületű 
püspök atyai szavai mindenesetre jótékonyan fognak hatni 
lelkökre. A püspököt kőrút jában Kund Samu esperes és 
több lelkész kiséri. — Az apostoli célt szolgáló püspöki 
körútra Istennek áldását kérjük. 

T e m p l o m a v a t á s . A bodrog-szerdahelyi (Tiszán-
innen) ref. egyház f. hó 6-án avatta fel renovált tem-
plomát. A felavató ünnepélyen, mint esperesi megbízott, 
a templomban Ujj István ladmóci, a templomba be nem 
fért közönségnek pedig Kozma Gedeon szőlőskei lelkész 
tartott egyházi beszédet. A felavatás után közebéd volt 
Olchváry Gedeon tiszteletbeli főgondnok házánál. 

A budapes t i ref. e g y h á z b a n a f. hó 13-kára kitű-
zött algondnok és presbiterválasztást, miután az egyház-
községi gyűlés és annak célja, sajnálatos tévedés miatt 
nem volt szabályszerint kihirdetve, a közgyűlés elhalasz-
totta és f. évi junius hó 10-kére tűzte ki. 

A budapesti református német leányegyháznak 
az anyaegyházhoz való jogviszonya, Gladischefsky Károly 
lelkész távozása alkalmából és a viszonyok változása 
miatt újból szerveztetett. A német ref. leányegyház a 
Török Pál idejében, 1863-ban keletkezett külön szerződés 
alapján állt, a melyet az Egyházi Törvény 11. §-a szen-
tesített. Most ezt a jogviszonyt az anya- és a leány-
egyház részéről kiküldött öt-öt tagú bizottság beható tár-
gyalás alá vette és több ülésben folyt tanácskozás alapján új-
ból formulázta. A közös bizottság elnöke Szilassy Aladár 
gondnok volt; tagjai, az anyaegyház részéről, a két első 
lelkészen kivül Farkas József, Kiss Károly dr., Kovdcsy 
Sándor dr. és Szöts Farkas egyháztanácsosok; a német 
leányegyház részéről Biberuucr Tivadar h. gondnok, 
Mayeringh Károly id. h. lelkész, dr. Buschbaum Károly, 
Ludvigh Tivadar és dr. Weiss Sámuel egyháztanácsosok. 
Az együttes bizottság május 14-én tartott zárülésében 
fogadta el és hitelesítette a megújított szerződést. A bizott-
ság ülése Szász Károly püspök buzgó fohászával vette 
kezdetét, a mely után Szilagy Aladár gondnok üdvözölte 

a teljes számban megjelent tagokat, a kik előtt Farkas 
József egyháztanácsi jegyző olvasta föl a bizottság által 
külön-külön megvitatott és megállapított egyezségi szöve-
get. A bizottság egyhangúlag és minden változtatás nél-
kül elfogadta és aláírásával hitelesítette a szerződést, a 
melynek megújítása fölött először Biberauer Tivadar h. 
gondnok fejezte ki örömét, a ki 40 évvel ez előtt a né-
met filia bölcsejénél is ott volt. Majd Kovácsy Sándor 
hangsúlyozta azt az óhajtását, hogy a mily békésen és 
simán folyt le a szerződés megújítása, az életben is oly 
testvéries legyen az anya- és leányegyház közötti érint-
kezés. A szerződés főbb pontjai a következők: A német 
leányegyháznak külön presbitériuma van, a mely a filia 
vagyonát önállólag kezeli és belső egyházi ügyeit függet-
lenül intézi ; de a presbitériumban mindig az anyaegyház 
első lelkésze vagy az ő megbízottja elnököl. Á leány-
egyház lelkésze az anyaegyház első lelkészének helyettese 
(vicarius), a kit a leányegyház presbitériumának óhajtá-
sára a dunamelléki püspök nevez, illetve rendel ki. A 
leányegyház a hazai polgári és egyházi hatóságokkal 
magyarul levelez. A leányegyház tagjai Budapest székes-
főváros belső és külső területeinek azon ev. református 
vagy ev. uniált vallású lakosai, a kik a filiához önkényt 
csatlakoznak. A filiának nincs külön anyakönyve, az 
anyakönyvezés joga az anyaegyházat illeti; a nyilvános 
iskolai vallásoktatást is az anyaegyház végezteti, a filia 
h. lelkésze csak magán-vallásoktatást végezhet, a miről 
azonban magyar nyelven és a filia magyar köriratú pe-
csétjével bizonyítványt állíthat ki. A filia templomában a 
sátoros ünnepeken magyar nyelvű istentiszteletet tarthat 
az anyaegyház. — A szerződés legközelebb fog az anya-
és a leányegyház presbitér iumában bemutattatni. (F.) 

Témák a lelkészi értekezletek számára. Gyurátz 
Ferenc dunántúli evang. püspök nagy gondot fordít a 
belső egyházi élet fokozására és az egyházépítő lelkészi 
tevékenység emelésére. Kiterjeszti figyelmét a lelkészi érte-
kezletek szervezésére, sőt maga ajánl a tanácskozásukhoz 
alkalmas témákat. A mint az Evang. Egyh. és Iskolában 
olvassuk, a folyó évre a következő témákat ajánlotta 
kerülete lelkészi egyletei figyelmébe: I. Miben találja a 
lelkészi egylet annak okát, hogy vegyes házasságok kötése 
alkalmával a jegyesek között a születendő gyermekek 
vallására vonatkozólag létrejött szerződés egyházunkra 
nézve több esetben jelent veszteséget, mint nyereséget? 
Mily utat, módot ajánl itt egyházunk érdekeinek meg-
védésére, az ellenfél hódításának meggátlására? II. Mikép 
folytathatjuk sikerrel a védekezést a felekezetnélküliség s 
a szekták terjedése ellen ? III. Miképen emelhető népünk-
ben az evang. prot. öntudat? Mikép vonható bele az 
egyházunk vallási érdekének védelmét célzó munkába a 
presbitérium közreműködése s továbbá az összes evang. 
családok résztvevése? IV. Mily jelentőséget tulajdonít a 
lelkész-egylet a házi áhítatosság gyakorlásának ? Mi ennek 
a hivek körében ápolására nézve a lelkész fe lada ta? 
V. Hogyan értelmezi az egylet a »cura pastoralist ?« 
Mily eljárás mellett véli ennek gyakorlását óhajtott sikerre 
vezetőnek? VI. Népünk a téli időszakban a munka teré-
ről huzamosabban leszorítva, több időt fordíthat lelki 
szükségletei kielégítésére. Az is kétségen kivül áll, hogy 
a reánk bízottak valláserkölcsi élete teljes mértékben 
megérdemli a vele való foglalkozást. Közelebb fontos 
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egyházi érdeket szolgálunk, ha népünknek a téli nyuga-
lom idején, a vasárnapokon kivül, hetenként egyik hétköz-
napon is alkalmat nyujtunk a lelki épülésre, tanulásra, 
kedélynemesítő szellemi élvezetre, s ez által is éreztetjük 
vele az egyház gondoskodásának jóltevő hatását . E célra 
igen ajánlható intézkedés a vallásos esték rendezése — 
nagyobb helyiség hiányában — az iskola-teremben. Itt 
következik egy programm javaslat, mely a viszonyok 
szerint módosítható: 1. Közének az énekes könyvből. 2. A 
lelkész imát mond, s egy szakaszt olvas fel a szentírás-
ból. 3. Vallási, egyházi tárgyú felolvasás vagy szabad 
előadás. 4. A gyúl. énekkar éneke. 5. Egy vagy két 
vallás-erkölcsi tartalmú, a felebaráti s a honszeretet 
érzelmét ébresztő költemény szavalása. 6. Bezáró ima. 
7. Közének kijövőre. — A felolvasásokhoz, előadásokhoz 
a lelkész s lelkész-tanító urak gazdag forrást találnak az 
egyetemes s a reformáció történetében, hazai ev. egy-
házunk múltjában, a korunkban éledő buzgalommal folyó 
külmisszió működését rajzoló müvekben (Dietel-Mission-
stunden. Leipzig. — Nt. Scholtz Ö. lelkész úr által szer-
kesztett »Külmisszió*.) Továbbá hazánk, nemzetünk tör-
ténetében, egyes kiváló eseményekről, egyénekről szóló 
rajzokban. — Indokoltnak, célszerűnek tar t ja-e az egylet 
a vallásos estéknek ily eljárással való rendezését? Ha 
igen, úgy az ügy érdekében jó szolgálatot tesz, ha pár-
tolásának jegyzőkönyvi határozattal is kifejezést ad, s az 
egyleti tagokat felhívja, hogy gyülekezeteikben annak ide-
jén a vallásos esték rendezését foganatba vegyék. — A 
témákat s a vallásos esték rendezését a magunk részé-
ről is melegen ajánljuk lelkészi értekezletünk és minden 
egyes lelkésztársunk figyelmébe. 

A budapesti prot. egyházak belmissziői érte-
k e z l e t e f. hó 21-én, hétfőn este, l/2l-kor fogja megtartani a 
nyári szünet ellőtti utolsó gyűlését a ref. főgimnázium nagy-
termében. Előadást dr. Szabó Aladár fog^tartani »Az egy-
ház és a belmisszió« cím alatt. 

E g y h á z k e r ü l e t i g y ű l é s e k . A tiszántú i ref. egy-
házkerület f. hó 16-án kezdte meg közgyűlését Debrecen-
ben, Kiss Áron püspök és gróf Dégenfeld József elnöklete 
alatt. Az első napon, a püspöki jelentés meghallgatása 
után a különböző bizottságokat alakították meg s a kon-
vent által véleményezés végett letett ügyeket tárgyalták 
le. — Ugyancsak f. hó 16-án nyilt meg a tiszáninneni 
ref. egyházkerület közgyűlése is Miskolcon, Kun Bertalan 
püspök és báró Vay Béla főgondnok elnöklete alatt. — 
A gyűlések lapunk zártakor még folynak s így azokról 
részletes tudósítást csak jövő számunkban hozhatunk. 

L e l k é s z i ér t ekez l e t . A >siklósvidéki lelkészi kör« 
április 23-án tartotta értekezletét. A tagok meglehetős 
számban gyűltek össze. leányos Soma n.-harsányi lelkész, 
é' tekezleti elnök mélyen átgondolt beszéddel nyitotta meg 
az ülést. Behatóan foglalkozott a baranyai egyházak s 
lelkészek aktuális bajaival, melyeknek külső gyógyszerét 
az állami segélyzéstől vá r j a ; a belső javulás föltételét 
pedig az evangeliumi munkálkodás mélyítésében, a hívek 
lelki életével való behatóbb foglalkozásban keresi. Utána 
Lulcácsy Imre viszlói lelkész tartott felolvasást a dráva-
menti reformátusok fogyásának okairól és e fogyás meg-
akadályozhatásának feltételeiről. A felolvasás élénk eszme-
cserét keltett. Azután az értekezlet elhatározta, hogy 
szépen gyarapodó könyvtára növelését fontos feladatnak 

tartja, s e célra a tagdíjak egy részét évenként megsza-
vazza. Több helyiérdekű határozathozatal után jegyzőnek, 
az állásáról leköszönt Vitányi Bertalan helyébe Lukácsy 
Imre választatott meg. 

A pápai ev ref. egyház Értesítője az 1900 ik 
évre. A gondosan szerkesztett munkálatból közöljük a 
következő adatokat. Az egyház népessége 1899-ben volt 
1378 lélek, 17-el több mint az előző évi népességnél. 
Született 67 lélek, meghalt 42, házasságra lépett 25 pár. 
Mindennapi iskolára kötelezett gyermek volt 200, kik 
közül iskolába járt 193. A gyülekezet tagjai adózás tekinteté-
ben 11 osztályba vannak sorozva 60, 36, 24, 18, 12, 8, 
6, 4, 3, 2, és 1 korona 20 fillér évi adóval. Egyházi 
adó címen 1900-ra elő van irányozva 3370 korona 40 fillér. 
Az 1899. évi bevétel 4610 frt 34 kr., a kiadás 4402 frt 
17 kr. volt, — így a maradvány 208 frt 17 krt tesz ki. 
A szegény-pénztárnak volt 86 frt 67 kr. bevétele, 30 frt 
kiadása, m a r a d : 56 frt 67 kr. Az alapítványi tőkepénztár 
az 1899. évben szaporodott 770 frttal s jelenleg 14405 frt. 
Az 1900. évi bevétel 9261 kor. 14 fillérben, a kiadás 
ugyanannyiban van előirányozva. Végül közli az Értesítő 
azok névsorát, kiket az egyház s a nőegylet segélyezett 
s kik könyveket ajándékoztak egyházi célokra. 

Az a l só -borsodi ref. e g y h á z m e g y e közgyűlése 
mult hó 25-én folyt le Sályban. Az istentisztelettel meg-
kezdett gyűlésen az első fő tárgy Tóth Dániel esperes 
jelentése volt. Ennek meghallgatása és jegyzőkönyvbe ikta-
tása után a gyűlés táviratilag üdvözölte Kun Bertalan püspö-
köt 50 éves miskolci papsága alkalmából. Az újonnan 
választott tanítók beerősítése és felesketése után kisebb 
fontosságú, belkörü ügyeket intéztek el; kerületi képviselő-
kül pedig megválasztották, az elnökségen kivül Makláry 
Károlyt, Sólyom Gyulát, Bodolay Istvánt egyházi-, Papp-
szász [Lajost, Mikuleczky Istvánt és Sturman Györgyöt 
világi részről. 

A t o r n a i ref . e g y h á z m e g y e mult hó 19—20. 
napjain tartotta meg tavaszi közgyűlését a b.-lenkei egy-
házban, Ragályi Géza esperes és Lakatos Miklós gondnok 
elnöklete alatt. A közgyűlés örvendetesen vette tudomásul 
az esperesi jelentésből, hogy az egyházmegyében az egy-
háziasság és hitélet semmi hanyatlást sem mutat . Kitérés 
egy sem fordult e lő; a házasságkötéseknél nem történt 
kárunkra megegyezés és az egyházi áldást minden esetben 
igénybe vették. A jótékony adományok összege a mult 
évben 1054 kor. 38 fillért tett ki, s a gyülekezetek az 
egyházi épületek fentar tására és javí tására 7260 korona 
80 fillért fordítottak. — A számvevőszék jelentése szerint 
a gyülekezetek készpénze 70,096 korona; adósságuk pedig 
23,174 kor. Örvendetes jelentést tettek a népiskolák álla-
potáról is. Az iskolák V3-ad része kitűnő és elégtelen 
eredményű nincs egy sem. Fontos tárgya volt még a 
közgyűlésnek a Miskolcon felállítandó tanítónő-képezde 
ügye, s elhatározták, hogy ennek felállítása érdekében 
a kerület útján feliratot intéznek a konventhez, s belkörü-
leg is, részint hivatalos, részint egyháztársadalmi úton 
legszélesebb mozgalmat és gyűjtést fognak indítani. Kerü-
leti képviselők, az elnökségen kivül Arday J. Dániel, 
Petri József, Lovász Dezső és O e n g e r y Dezső lesznek. 



A felső-szabolcsi ref. egyházmegye közgyűlése. 
A gyűlés Nyíregyházán, ápril 24 —25-ik napjain folyt le, 
Görömbey Péter esperes és Gencsy Albert gondnok elnök-
lete alatt. A megnyitás a templomban istentisztelettel kez-
dődött, a gyűlés maga pedig a megyeház nagytermében 
tartatott meg. A közgyűlés legelső sorban is azt a bölcs 
határozatot hozta, hogy mint most is, ezentúl is mindenkor 
istentisztelettel fog kezdődni. Az esperesi jelentés egyik 
pontja sajnálattal panaszolta fel a baptisták lélekhalá-
szatát, a mely már a polgári hatóságok figyelmét is fel-
keltette. A lelkészek igyekeznek gátat vetni ellene, de 
kevés sikerrel. Ezután a véleményezés végett leküldött 
egyházi bírósági ügyviteli szabályzatot tárgyalta le és 
fogadta el némely megjegyzésekkel a gyűlés. Az időszaki 
bíróság tagjaiul és kerületi képviselőkül a régieket válasz-
tották meg, kiegészítvén az utóbbiak számát még Rácz 
Gyula egyházmegyei tanáesbiróval és Mikecz János szabolcs-
vármegyei alispánnal. — A nyíregyházai leányinternátusra 
vonatkozó jelentéseket örömmel vette tudomásul a gyűlés 
és megállapította az intézeti épület tervezetét és költség-
vetését. Ugyancsak felkérni határozta a kerületet is az 
intézet támogatására .— Felír a gyűlés a kerületre a ma-
gasabb állami dotáció és az egyetemi prot. theol. fakultás 
szorgalmazása érdekében is. — Kisebb fontosságú ügyek 
elintézése mellett igen jelentékeny mozzanata volt a gyű-
lésnek Somlyódy István t.-löki járásbirónak s egyházme-
gyei jegyzőnek az egyház belső építésére, különösen pedig 
ref. nőegvesületek alapítására vonatkozó indítványa. Be-
szédében sürgette a presbitériumok nagyobb tevékenysé-
gét, a szegényügy buzgóbb felkarolását, a lelki gondozás 
szélesebbkörű gyakorlását, főként pedig a nőegyleteknek, 
minden gyülekezetben kötelező felállítását. Indítványát el 
is fogadta a gyűlés és a nőegyesületek alapszabályainak 
kidolgozására bizottságot küldött ki. 

Az ^Evangélikus Egyházi Szemle* protestáns 
t e s t v é r i s é g e . Nevezett laptársunk, különösen pedig annak 
n . jegyű munkatársa már régóta bontogatja türelmetlen 
lutheránus orthodoxiájával a két protestáns egyház test-
vériségének épületét. Néhányszor már rá is mutattunk 
fana t izmusára ; most azonban újból szólnunk kell róla, 
mert ha az ő testvériségi indulatai érvényesülnének, a 
két protestáns egyház egymást pusztító testvérharcba 
keverednék, ellenségei nagy örömére és a maga halálos 
veszedelmére. N. úrnak igen szemet szúrt, hogy az újabb 
időben a református híveket kezdik összegyüjtögetni a felvi-
déken, s ott a hol lehet, belőlük íiliákat és missziói gyülekeze-
teket szervezni. Szerinte ez mintegy támadás az evangé-
likus egyház jogai ellen, mivel »a történelmi fejlődés 
alapján az egész felvidek lutheránus vallásterúlet*. Rekri-
mináló közleményében olyan hangon szólt a református 
egyházról, hogy abból egyenesen azt lehetett kiolvasni, 
hogy azt testvér egyháznak el sem ismeri. Eme, testvéri 
szeretetre épen nem valló rekriminációra egy m. jegyű 
evang lelkész válaszolt, védelmébe véve a ref. egyház 
lélekmegtartó törekvését és egyenesen feltéve a kérdést, 
hogy n . úr vájjon testvéregyháznak tartja-e a református 

egyházat? Erre a nyilt kérdésre ad feleletet «. úr a 
nevezett lap legutóbbi számában, s válaszának a testvér-
ségre vonatkozó része így hangzik : >Ha a református 
egyházról, mint testvéregyházról szólok, azt azon érte-
lemben teszem, mint azt az m. cikkéhez fűzött megjegy-
zésben szerkesztőnk, nézetem szerint igen helyesen, indo-
kolta, valamint azon meggyőződésben, hogy a három 
főszimbolum, különösen az apostoli hitvallás alapján az 
összes keresztyén egyházak tényleg testvéregyházak, melyek-
nek végső rendeltetése, Jézus kijelentése szerint, az »egy 
akolban* való egyesülés. — Ezen egyesülés azonban nem 
jöhet létre az igazság rovására, s mindaddig, míg a refor 
mátus egyház a tévtanokat fel nem adja s vissza nem tér 
a lutheri reformáció által vallott tiszta bibliai igazság-
hoz, melytől Zvingli és Kálvin elterelte: addig unióról 
SÍÓ sem lehet. — De azért tesvéreknek el kell egymást 
ismernünk*. — íme ez a »testvér« (?) nyilatkozott. A 
ref. egyháznak, n. úr felfogása szerint, az evang. egyház 
csak annyiban testvére, a mennyiben testvér a többi ker. 
egyházakkal, s nincs közöttük semmi közelebbi kapcso-
lat ; sőt szerinte olyan elvi ellentét áll fenn, mint akár a 
róm. kath. egyház között. A ref. egyház *tévtanokat« hir-
det ; a »tiszta bibliai igazságtól« Zvingli és Kálvin *el-
terelte«, s a testvéri közösség csak a lutheri egyházba 
való >visszatérés« mellett lehetséges. A lutheránus ortho-
doxia és ultramontanizmus oly kifakadásai ezek, a melyek 
tiszta világításba állítják az »Evang. Szemle* korlátot 
nem ismerő fanatizmusát. E szerint a ref. egyház nem 
egyéb, mint >szakadár«., »eretnek«, s a lutheri egyház az 
»egyedül üdvözítő*, s a testvér szó csak azért hangzik 
a n. úr és elvrokonai szájában, mert a kénytelenség úgy 
parancsolja. — Szomorú jelenségek ezek; csak az a 
vigasztaló, hogy ez a fanatikus orthodoxia csak az Evang. 
Szemle hasábjain tombol tehetetlen dühében, és pedig 
nem annyira azért, mert a ref egyház református, hanem 
inkább azért, mert magyar. 

I S K O L A . 

T a n í t ó k é p z ő t a n á r o k gyűlése . A tanítóképző-inté-
zeti tanárok — mint már jeleztük — pünkösdkor Kolozs-
várott fogják közgyűlésüket tartani. A gyűlés sikere érde-
kében a kolozsvári képző-intézeti tanárok rendező bizott-
sággáalakultak, melynek elnökévé Iíeinrich Józsát, a kolozs-
vári áll. tanítóképző igazgatóját, jegyzővé pedig Felméri 
Albertet választották. 

T a n í t ó k é p e s í t ő v i z s g á l a t . Az eperjesi ág. hV. ev. 
ker. koll. tanítóképző-intézetben a nyári képesítő vizsgálat 
írásbelije f. évi június 20—23, szóbelije pedig június 
25—26. napjain fog az arra jogosultakkal megtartatni. A 
jelentkezéseket, illetőleg folyamodásokat f. évi május 21-ig 
fogadja el az igazgatóság. 

I s k o l a t á r s a k t a l á l k o z á s a A budapesti református 
főgimnázium 1867-ben érettségizett tanuló, 33 év múlva 
e hó 12-én találkozóra gyűltek össze az intézel dísztér-



mében. A tanulótársak találkozóján megjelentek az akkori 
tanárok is, a kik közül Vámossy Mihály nyug. igazgató, 
Géressy Kálmán tankerületi főigazgató, Tlialy Kálmán orsz. 
képviselő vannak még életben. A tanulótársak közül Beöthy 
Zsolt egyet, tanár , Barkassy Géza min. tanácsos, Beniczky 
Ákos és Hegedűs Károly orsz. képviselő, Gruber Ármin 
bor-nagykereskedő, Sebestyén Gyula igazgató-tanár, Tóth 
József és Benedek Ede lelkészek stb. voltak jelen, a kikhez 
Beöthy Zsolt intézett lendületes beszédet. Az egybegyűlt 
tanulótársak önkénytes adakozásból egy 1200 koronás 
alapítványt létesítettek, a melynek kamat ja évenként a 
ref. főgimnáziumnak a magyar irodalomban legjobb elő-
menetelő tanulói között osztandó ki. Este kedélyes vacsorára 
gyűltek össze az István-főherceg szállóban. Az összejöve-
telen és vacsorán részt vett Rácz Sándor egyházfi is, a 
ki akkor iskolaszolga volt az intézetben. 

A »Heves-nagykunsági ev. reform, egyházme-
gye i t a n í t ó - e g y l e t « kisújszállási járásköre f. évi május 
hó 23-án tart ja évi rendes gyűlését Kisújszálláson, a követ-
kező tárgysorozattal: 1. Gyűlés megnyitása. 2. Jegyző-
könyvhitelesítők választása. 3. Vitatétel; »Mit tehet a tanító 
a napjainkban elharapódzott valláserkölcsi sülyedés csök-
kentésére az iskolában és azon kivül?* Bevezeti Erdei 
Sándor kisújszállási tanító. 4. Tagok igazolása. 5. Néhány 
gyermekdal. Bemutatja Rátky Mihály kisújszállási tanító. 
6. Javaslat a tanító-egyletnek képviseleti alapra fektetése 
tárgyában. Előadja Farkas János kisújszállási',tanító. 7. Ne-
taláni indítványok. »Tanítók háza« mikénti segélyezése. 
8. Jővő gyűlés helyének megállapítása. 9. Tisztújítás. 10. Gyű-
lés bezárása. 

A n a g y e n y e d i ref. t a n í t ó k é p e z d e nívójának eme-
lése tárgyában kiküldött bizottság, mint a M. Sz. írja, 
f. hó 7. és 8-án tartotta meg tanácskozását dr. Bartók 
György püspök elnöklete alatt. Beható és alapos vita 
után kimondották, hogy a nagyenyedi ref. tanítóképzőt a 
legmodernebb követelményeknek megfelelő intézetté fej-
lesztik. Megállapították a költségvetést, s annak fedezetére 
javaslat is dolgoztatott ki. A bizottság javaslata az egy-
házkerület őszi közgyűlése elé kerül. 

A debrecen i ref. f e l sőbb l e á n y i s k o l á r a Debrecen 
városa 10,000 koronás alapítványt tett, s ez évi február 
havában tartott közgyűlésen elhatározta, hogy az alapít-
ványt az ev. ref. egyháznak, biztosíték mellett, kezelés alá 
kiadja. A belügyminiszter azonban, mint a M. Sz. írja, 
a napokban leküldött határozatával a közgyűlés ezen hatá-
rozatát nem hagyta jóvá, vagyon-felügyeleti szempontból. 
A miniszter ha tá roza tá t azzal indokolja, hogy a jelzett 
alap, az által, hogy kamatai bizonyos feltételek mellett 
határozott célra fordíttatnak, nem szűnt meg városi 
vagyon lenni; a városi vagyonnak a más által való keze-
lése pedig az 1886. évi XXI. és XXX. t.-c. határozmá-
nyába ütközik. 

P r o t e s t á n s fe l sőbb n ő n e v e l ő - i n t é z e t szervezése 
tárgyában, f. hó 3-án bizottsági ülés volt Kolozsvártt, 
dr. Bartók György erdélyi ref. püspök elnöklete alatt. Az 
elnök, vázolván a tervet s annak megvilágosítása végett 
néhánv nőnevelő-intézetet ismertetvén, felhívta a bizottság 

tagjait, hogy nyilatkozzanak az iránt, hogy mily szervezet-
ben óhajtanák megvalósítandónak a tervezett prot. felsőbb 
nőnevelő-intézetet? Pallós Albert szerint az intézetnek, igaz 
vallásos nevelés alapján, általános alapos képzettség mellett 
kenyérkereseti pályákra is kellene képesíteni növendékeit. 
Óhajtaná tehát, hogy az, az óvodától a tanítónő, illetve 
nevelőnőképzőig mindenféle fokozatú iskolát magában fog-
laljon; azon kivül egy továbbképező tanfolyamot. Azon 
növendékek részére pedig, kik a polgári iskola elvégzése 
után tovább tanulni nem kívánnak, egy háztartási iskolát 
is, melyben a háztartáshoz szükséges ismereteknek gya-
korlati úton való elsajátítása mellett, képeztessenek ki a 
növendékek, tekintettel kinek-kinek tehetségére és hajla-
mára, a fehérnemű és felsőruha szabásban és var rásban, 
a masamód-munkák készítésében, s általában mindazon 
munkákban, melyek tisztességes megélhetést biztosítanak. 
Sándor József a felsőbb nőnevelő-intézet sürgős fellállí-
tását szükségesnek ítéli, de a szeretetházzal kapcsola-
tosan és úgy, hogy előbb az intézet felsőbb fokozata szervez-
tessék. Ugyanily értelemben szólt a kérdéshez dr. Sár-
kány Lajos is, megjelölvén egyúttal a telket is, hova az 
intézet legelőnyösebben volna elhelyezhető. Fazekas József 
nemcsak általánosságban, hanem világosan szeretné meg-
jelölni, hogy minő fokozatú iskola legyen az intézet magva. 
Miután a kérdéshez Nagy Károly és dr. Török István is 
hozzá szólott, az elnök indítványára, a részletes terv ki-
dolgozása végett bizottságot küldött ki a gyűlés, Sándor 
József elnöklete alatt Nagy Károly, Sárkány Lajos és 
Pallós Albert személyében. A bizottság előadójává Pallós 
Albertet választották meg. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület a m. kir. 
pénzügyminisztériumtól engedélyt nyert arra, hogy azt a 
300 darab értéktárgyat, a melyeket egyes tagjaitól és 
pártfogóitól a jándékba kapott, nyilvános sorsjáték út ján, 
egy koronás sorsjegyekkel kisorsolhassa. E tárgyak között 
két Ébner-féle olajfestmény (200—200 kor.) kisebb, sző-
nyegek, festett faldíszek (60—60 kor.), díszes kézi mun-
kák, khinai vázák, festett selyem vánkosok stb. vannak, 
a melyek egyenként 40, 30, 20, 10, összesen 2200 korona 
értéket képviselnek. A kisorsolással a maga tőkealapját 
aka r j a erősíteni az egyesület, hogy szegényei, árvái és 
más gyámoltjai részére szükséges anyagi erőit ez úton 
is gyarapítsa. A jegyek húzása politikai biztos közbejötté-
vel f. évi november 15-én tartatik meg. Minden kihúzott 
szám egy-egy tárgyat nyer. A sorsjegyek elárusítását az 
egyesületi tagok házilag végzik, s a terjesztésben való 
közreműködésre az egyesület barátjait nyilvánosan is 
fölkérik. 

A protestáns orsz. árvaegylet folyó hó 19-én 
rendes közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal : 1. A 
választmány jelentése az egyletnek 1899. évi működésé-
ről és állapotáról. 2. A számvizsgáló bizottság jelentése 
az 1899. évi számadásokról. 3. Az 1900. évi költségelő-
irányzat megállapítása. 4. Uj férfi- és női választmányi 
tagok választása, illetve megerősítése. 5. A számvizsgáló 
bizottság megválasztása 1900. évre. 6. A választmány 
egyéb indítványai feletti határozat . — A közgyűlésről 
lapunk jövő számában hozunk részletes tudósítást. 



A »Kolozsvári Ref. Ifjúsági Egyesület* május 
5-én tartotta meg alakuló közgyűlését a ref. theol. fakultás 
dísztermében. Mircse Ferenc elnök nyitotta meg a gyűlést. 
Az énekkar által elénekelt dicséret után Magyari S. imát 
mondott, mely után Mircse Ferenc fejtette ki az ifj. egye-
sület célját. Célja az egyesületi tevékenység által az egy-
ház-társadalmi és valláserkölcsi élet ápolására befolyni, 
az ifjúságban a hitet fejleszteni; a tagsági díjakból, fel-
olvasások és estélyek jövedelméből teremteni egy alapot, 
a mely a szegények felsegélésére szolgál. Kecskeméthy 
István theol. tanár bibl ia-magyarázata következett ezután. 
Végül ima és közének zárta be a gyűlést. Az egyesület 
második gyűlését május hó 13-án este, szintén az ev. 
ref. theol. fakultás dísztermében tart ja meg. 

GYÁSZROVAT. 
f Idősb S z i t h a Józse f , papi ref. lelkész, életének 

85-ik évében, f. hó 4-én elhunyt. 
f Kósa Aladár, teheházai ref. lelkész, életének 

52-ik, lelkipásztorságának 26-ik évében, f. hó 4-én elhunyt. 
Áldott legyen emlékezetük! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i h irek . Schönvieszner János nagyszalóki 

evang. lelkészt és tátraalji főesperest, egyházi és tanügyi 
téren szerzett érdemei jutalmául ő Felsége a Ferencz-
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 

* Az ultramontanizmus protestáns gyűlölete 
hajlandó volna Franciaország történetének lapjait egy uj 
Bertalan éj iszonyataival szennyezi be. A francia ultramontán 
sajtó naponként véres tajtékot túr a protestánsok ellen és kész 
volna az országot tűzbe és vérbe borítani, csakhogy 
gyűlölete tárgyát, a protestantizmust megsemmisítse. Hogy 
mennyire eszeveszett ez a gyűlölet, bizonysága annak egy 
nimesi lapnak olvasóikoz intézett következő felhívása: 
»Tekintsetek a városi és a megyei hivatalokba. Minden-
hol csak a protestánsokat találjátok, ezeket a csúszó-
mászó férgeket, a melyek mindenhova betolakodnak. Ott 
láthatjátok utálatos pofájukat minden utca szögleten. De 
keljünk fel! semmisítjük meg ezeket a Luther-fat tyakat! 
Mutassuk meg mi, hithű nimesi katholikusok, hogy nem 
alszunk, hanem felébredünk és kiirtjuk ezeket a gyáva, 
eretnek protestánsokat minden állásból, mert nem méltók 
egyébre, mint hogy szemökbe köpjünk. Ki velők, ezekkel 
a gyalázatos emberekkel. Nimesi polgárok! Oltalmazzuk 
meg a mi dicső hitünket minden hugonotta csalástól és 
hazugságtól! A protestantizmus mindet megront és meg-
mérgez ! Tapossunk azért rá, mint egy féregre ! Legyen 
átkozott! A protestánsok Júdás maradékai, a világ szemete. 
Nem élhetünk velők egy városban, mert zsidók és erő-
szaktevök! Fel, fel a harcra ezek ellen a szabadkőmive-
sek, képmutatók és istentagadók ellen! Fel nimesiek! 

Mint Róma bajnokai szálljunk harcra a hazaáruló protes-
tantizmus ellen!« — Kell-e ennél hatalmasabb cáfolata 
annak, hogy az ultramontán r. kath. egyház soha és sehol 
sem volt és lehet a Krisztus szeretetet és türelmes tanító 
egyháza?! 

* P á p a i átkok. Hogy a pápaság és a vezetésealatt álló 
hivatalos r. kath. egyház mennyire eltért a Krisztus szeretet-
teljes tudományától, a mely azt tanítja, hogy úgy szeressük 
ellenségeinket is, mint önmagunkat,— semmi sem bizonyítja 
jobban, mint azok a rettenetes átkok, a melyeket a pápák, 
a Krisztus állítólagos helytartói szórtak ellenfeleikre. Ezekből, 
az igen ritkán nyilvánosságra kerülő átkokból kettőt közöl 
laptársunk, a Sárospataki Lapok, s az ő közlése nyomán 
mi is lenyomatjuk. Az első XXII. János pápa átka V. Miklós 
ellenpápára és híveire, s ilyen szép keresztyén stílusban 
és szellemben hangzik: »Kapják meg valamennyien, akár 
csak Dathan és Abiram s az istentelenek, a kik nem támad-
nak fel, a maguk részét. Isten haragja és a szent apostolok, 
Péter és Pál dühe érje még e földi életben, mert a szentegy-
házat szét akarták rombolni. Legyen a lakásuk puszta, s 
senki se keresse fel hajlékukat. Fiaik árvákká legyenek, 
feleségeik özvegyekké; hirtelen ragadja el őket és fiaikat 
a halál. Dobják ki őket házaikból s kellessék koldulniok 
menni. Az uzsorások kaparintsák el vagyonukat, s barátjailc 
tegyék tönkre fáradozásaikat. Az egész föld küzdjön ellenük, 
s az összes elemek lázadjanak fel ellenök. — De azokat, 
a kik nekik ellentállanak, a kik őket üldözik: védje meg 
az isteni kegyelem, s a szent apostolok, Péter és Pál hatalma 
szabadítsa meg bűneiktől*.— A másik bulla VI. Kelemen 
pápától származik s Lajos német-római császár ellen irá-
nyul: »Hogy Lajos maga is tudatára ébredjen annak, hogy 
elveszett, s hogy méltóvá lett Isten boszujára s a mi 
átkainkra: esdve kérjük az Ur hatalmát, hogy őrültségét 
megsemmisítse, büszkeségét lealázza, őt magát ellenségei-
nek kezeibe juttassa, s engedje, hogy ezek előtt összetörje 
testét. Útjaiba vermet ássanak s ő essen belé. Verje meg 
az Isten őrültséggel, vaksággal, veszettséggel. Az ég szórja 
rá villámait. Az egész föld ő ellene küzdjön. Nyiljon 
meg a föld s nyelje el elevenen. Egy generáció alatt vesz-
szék ki a neve s múljék el emléke a földről. Az összes 
elemek legyenek ellenségei. Fiait dobják ki tulajdon házaik-
ból s az ő szemeik előtt kerüljenek ellenségeik kezébe, a 
kik megsemmisítik őket.* 

* E g y Z ichy gróf a n é p p á r t r ó l A Bács-Topolyán 
megalakult Katholikus Népkör védnökéül idősb gr. Zichy 
Jánost kérték föl. Gróf Zichy — az országgyűlési nép-
párt vezérének nagybátyja — a védnökséget elfogadta, 
de a kör elnökéhez intézett hosszabb levelében óva in-
tette a kör vezetőségét, nehogy a néppárt tanainak utat 
nyisson a nép közé. Kifejtette, hogy bármennyire tiszteli 
is rokonát és barátját gróf Zichy Nándort, a magyaror-
szági néppárt megteremtőjét: politikai működését, hosz-
szú élete tanulságai alapján, az országra károsnak 
tartja. — Elég jó válasz ez mindazoknak, a kik, még a 
protestánsok (?) közül is, annyira tolják a néppárt sze-
kerét. ( E . E. I.) 



* Az »Egy új r e f o r m á c i ó ' cimíi könyv ismerteté-
sének elején jelzett megrendelési árt illetőleg tollhiba 
történt. így van í rva: » Lelkészeknek és tanítóknak 2 korona.« 
Most azt az értesítést kapjuk, hogy a könyv 2 koronáért 
csak az esetben adható, ha legkevesebb 6 példány rendel-
tetik meg. De ha már a tévedés megtörtént, május hó 
végéig így marad, azontúl a hirdetési árak lépnek érvénybe. 
A könyv nem nyerészkedési célból Íratott, de a nyomdai 
költséget mégis csak fedeznie kell. A tisztelt megrendelők 
még arra kéretnek, hogy a postai költség fedezésére, a 
2 koronán felül (május végéig) még 20 fillért küldjenek 
be. A hirdetési árakban a postaköltség is benne van. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sincerus . A beküldött közleményt engedd meg, 

hogy ne közöljük. Az ilyen dolgokat nem szeretjük boly-
gatni. Kaphatnánk tőled érdekesebb dolgokat is. 

D. B. Martonyi . K. S. B r i d g e p o r t . A cikkeket 
megkaptuk, köszönjük is, hozzuk is. A jövőre is kérjük 
szives támogatásukat. 

Pályázat két helyettes tanári állásra. 
A hódmesö-vásárhelyi, állami segélyben részesülő 

ev. ref. főgimnáziumban hét helyettes tanári állásra pá-
lyázat hirdettetik, ú. m. : 

t . magyar és latin nyelvi és irodalmi, 
2. történelmi és földrajzi tanszakra. 
Megválasztott tanárok e megjelölt tanszakok mellett 

kötelesek esetleg az illető tanszakkal közel rokon más 
tantárgyak tanítására is vállalkozni. 

Évi díjazás 1600 korona törzsfizetés és 200 korona 
lakbér, évnegyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A pályázók életkorukra, vallásukra, képesítésükre, 

egészségi állapotukra és hadi kötelezettségükre vonatkozó 
okleveleiket és igazolványaikat f . évi június hó 10-ig 
bezárólag alólirotthoz küldjék be. 

A megválasztottak hivatalukat f. é. szeptember 1-én 
kötelesek elfoglalni. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1900 május 14. napján 

Szabó János, 
1—2 lelkész-elnök. 

P á l y á z a t . 

Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium álla-
milag segélyezett főgimnáziumánál a jövő 1900—1901. 
tanévvel betöltendő magyar-német rendes tanári állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerűleg felszerelt folyamodványaikat , melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésök, hadkötelezettségi viszo-
nyuk és eddigi netalán! szolgálataik okmányokkal igazo-

landók, a kollégiumi főgimnázium igazgatóságához címezve 
f. é. junius 15-ig küldjék be. 

A rendes tanár jövedelme 2400 korona, mely fize-
tés fokozatosan 2800, illetőleg 3200 koronára emelked-
hetik, 500 korona lakbér és öt 200 koronás ötödéves 
korpótlék. 

A megválasztott tanár egy évi sikeres működés után 
fog állandósíttatni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen 
fog betöltetni helyettes tanárral , kinek fizetése 1600 kor. 
és 200 lakpénz lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugintézet tagja. 
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak 

pályázhatnak. 
Az állás f. é. szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1900. május 8-án. 

Dr. Schmidt Gyula, 
koll. felügvelő. 

P á l y á z a t . 
A hajdúnánási hat osztályú ev, ref. gimnázium-

ban az 1900/1901. tanévre pályázat hirdettetik egy mennyi-
ségtan-terinészettani rendes és egy magyar-latin, esetleg 
görög-latin helyettes tanári tanszékre. 

A rendes tanszék javadalma 2800 korona, a helyet-
tes tanszéké 1800 korona, a l akbé r t is beleértve. 

Pályázhatnak mindkét tanszékre okleveles tanárok 
vagy tanárjelöltek, esetleg oklevelet még nem nyert, de 
az illető szaktárgyakból egyetemi tanulmányokat végzett 
ev. ref. tanárjelöltek is. 

A helyettes tanári tanszék csak egy évre töltetik be, 
míg a rendes tanszékre megválasztott okleveles tanár 
egy évi sikeres működése után állandósíttatik és az orszá-
gos tanári nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja lesz. 

A már eddig is élvezett államsegély rendszeresítése 
és a folyamatban levő szerződés megerősítése után az 
állandósított rendes tanár törzsfizetése 3200 koronáig emel-
kedhetik s a megfelelő korpótlék élvezésére is jogot nyer. 

Okleveles tanár hiányában a rendes tanszék is oklevél 
nélküli helyettes tanárral töltetik be, kinek javadalma 
1800 korona, ha azonban időközben oklevelet szerez, 
azonnal a rendes tanári fizetés stb. élvezetébe lép. 

A születést, képesítést, netalán eddigi szolgálatot, 
hadkötelezettségi és egészségi állapotot föltüntető okmá-
nyokkal kellőleg fölszerelt, pályázati kérvények f . évi 
június 15-ig a h.-nánási ev. ref. egyháztanácshoz nyúj-
tandók be. 

A megválasztott tanár állását f. évi szeptember l - én 
elfoglalni tartozik. 

Hajdú-Nánás, 1900. május 14. 
Kállay Imre, Benkő Lajos, 

fó'gondnok. 1—2 lelkész-elnök. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. UDVART KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPEBTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig : 
LX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 

c imzendök . 

K i a d ó . h i v a t a l : 
Hornyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

oérháza), h o v á az elöíiz. é9 h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Elit tizet Isi ára : 

Fé lév re : 9 kor.; egész é v r e : 18 korona. 

Egyes szám ára 40 fii. 

Szomorúság és vigasztalás. 
(Áldozócsütörtöki gondolatok.) 

A váltság nagy munkája végrehajtva. Az 
istenországának égi magva elvetve már az em-
beri lelkek termő talajába. A feltámadott Úr 
ott áll tanítványaival együtt a Olajfák-hegyén, 
hogy megdicsőülve visszatérjen Atyjához, kitől 
elbocsáttatott. Elhangzott már a nagy parancsolat: 
»Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népe-
keta; el az igéret : »kereszteltettek Szent Lélek-
kel nem sok napok multán a : és a tanítványok 
lelke még mindig nem képes behatolni az isteni 
üdvkormányzás titkaiba. Szomorúan állják körül 
a Mestert, s még teljesen meg nem világoso-
dott lelkökből feltör az aggódó kérdés : Hát el-
mégysz? Itt hagysz bennünket magunkra ? » Avagy 
nem ez időben építed meg Izraelnek az orszá-
got ? !« A szelíd feddés mel let t : »Nem ti dolgo-
tok ez időket tudnotok és az alkalmatosságokat, 
melyeket az Atya a maga birodalmába helyez-
tetetta, — hangzik újra a vigasztalás: »Veszi-
tek a Szent Lélek erejét, minekutána eljövend 
ti reátok a, — és mégis, mikor a felhő körül 
fogja a Mestert és emeli az ég fe lé: lehango-
lódva, fájó szívvel emelik fel szemeiket utána. 
Lehangolódva, fájó szívvel, de hivő lélekkel. A 
mit a Mester mond, az igaz, ha még most meg-
érteni nem képesek is. Fel nem foghatják, — 
a titok mélyére hatolni nem tudnak, — de hiszik 
hogy úgy eszen, a mint az égbe távozott Mester 
mondá. 

És lelkök hitét megerősíti maga az Atya, 
ki Fiát előttük megdicaőíté. Elküldi hozzájuk a 
vigasztalás angyalát, s a hivő, bizó, reménykedő 
lelkekre mint a gyógyító balzsam, olyan az 
angyali szózat: ®Galileabeli férfiak! mit állotok, 
nézvén mennybe? E Jézus, a ki oda felviteték 
ti tőletek menyországba, aképen jő el, a miképen 
láttátok őtet felmenni a mennyekbe !a A válás 
fájdalma még ott sajog sz ivökben; de hitök, 

megerősödve az isteni biztató szózat hallatára, 
éledve emelkedik, s újra dús lombot hajt a 
remény, a mely meg nem szégyenít, Hiszik, tud-
ják, hogy úgy leszen, a mint a Mester igén s 
a mint az Úr mondá; s megnyugodva térnek 
vissza a megdicsőülés helyéről, hogy azután 
»mind egyetemben foglalatosak legyenek az 
imádkozásban és a könyörgésben«. 

A keresztyéni hit és remény megpróbálta-
tásának, s az isteni, újra felemelő vigasztalásnak 
magasztos példája az Olajfák hegyének áldozó-
csütörtöki nagy eseménye. Erőt, vigasztalást, 
reménységet nyerhet abból minden megpróbált 
lélek, minden időben. 

S a mikor lelkem az Áldozó-csütörtök nagy 
eseményei s annak vigasztalása felett elmereng, 
gondolataim önkéntelenül a mi magyar prot. 
keresztyén egyházunk' mai megpróbáltatásaira 
térnek át. 

Panasz, aggodalom, ingadozó remény min-
denfelé. A megpróbáltatás fellegei mintegy elfe-
dezik a mi szemeink elől is az isteni Mestert, 
s mint a tanítványok az Olajfák hegyén, mi is 
aggódva kérdezzük: hát így kell sorvadoznia 
egyházunknak? — hát nem épül meg bennünk 
és általunk az Istennek országa? Gyenge, aggódó 
hittel tekintünk szerte; de a sötét felleg nem 
oszladozik, s tört reménynyel, levert lélekkel 
állunk bajaink közepette. 

Hát felénk nem hangzik az intő, a vigasz-
taló isteni szózat, mely hitünkben erősíthetne s 
reménységeinket új életre kelthetné? De hang-
zik; csak az a baj, hogy füleink még mindig 
süketek az intés meghallására és sziveink talaja 
nem eléggé megművelt a vigasztalás magvainak 
befogadására. 

Mint a tanítványok, úgy mi is még min-
dig a látható boldog ország felett ábrándozunk ; 
azt hiszszük, hogy külső törvények, rendelkezé-
sek és adminisztráció tarthatnak meg bennün-
ket, s hogy ezekből áll a Krisztus anyaszent-
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egyháza és annak élete. S a mikor hangzik is 
az intés és az igéret: »nem ti dolgotok az idő-
ket tudnotok, . . . hanem veszitek a Szentlélek 
erejét, . . . és lésztek nékem tanúim . . . e föld-
nek mind végső határáig«, — olyan hihetetlen, 
olyan értelmetlen előttünk ez a beszéd. Hihetet-
len, értelmetlen, mert míg a tanítványok bán-
kódó, de hivő lélekkel tekintettek az ég felé: a 
mi szemeink csak e földön tekintenek szót réve-
dezve, keresve a segítséget. És mivel itt a föl-
dön, a paragrafusokba foglalt kormányzat ós 
egyházi élet mellett azt meg nem találhatjuk : 
megrendül a hit is bennünk és sokszor kétség-
beesve tekintünk a jövő elé. 

Mozgolódás, tevékenység van már egyházi 
életünk terén itt is, ott is ; de a legtöbb bajunk 
mindezekben még mindig az, hogy paragrafusok-
kal, törvényekkel, szabályzatokkal gondolunk se-
gíthetni bajainkon, s nem tudunk, vagy nem me-
rünk igazi hívő lélekkel a menny felé tekinteni, 
s mint a tanítványok, mind egyetemben fogla-
latosoknak lenni az imádkozásban és a könyör-
gésben. Nem tudjuk hinni, hogy az a Jézus, a ki 
mennybe távozott, ígérete szerint itt van körü-
löttünk és közöttünk Szent Lelkével és hogy 
visszatér hozzánk erőben, hatalomban, mihelyt 
mi magunk hivő lelkünkbe zárjuk Öt. 

Oh vegyünk azért példát az Olajfák-hegyén 
állott és onnan megnyugodva visszatért tanít-
ványoktól ! Ok hittek a Mester szavában : higy-
jünk mi is. Ok feladták a látható ós hirtelen 
megvalósuló istenországa hitét: adjuk fel mi is 
azt a hitet, hogy külső törvényekkel, adminisz-
trációval, szabályrendeletekkel orvosolhatjuk ba-
jainkat, s hogy csak ezekben határozódik aKrisztus 
igazi anyaszentegyháza. Ok hivő, reménykedő 
lélekkel tértek haza a megpróbáltatás hegyéről, 
hogy mind egyetemben foglalatosak legyenek az 
imádkozásban ós a könyörgésben : bajaink kö-
zepette éljen mi bennünk is a hit és a remény, 
hogy az Úr nem hagy árvákul, hanem visszatér 
hozzánk, s ne szégyeneljünk leborulni mind 
egyetemben a kegyelemnek Istene előtt, buzgó 
imádságokban, hivő könyörgésekben. Higyjük el 
már egyszer, hogy a betű megöl, a Lélek az, a 
mely megelevenít, s igyekezzünk egyházi éle-
tünkben minél kevesebb betűt, de annál több 
Lelket alkalmazni. 

En hiszem az Olajfák-hegye magasztos ese-
ményeinek történeti valóságát; hiszem, hogy a 
mit a megdicsőült názáreti Jézus, Istennek egy-
szülött Fia, e világ Megváltója mondott, az való 
és igaz, s hiszem ennélfogva, hogy ha mi hivő, 
reménykedő, az imádkozásban és könyörgésben 
foglalatoskodó lélekkel tekintünk megpróbálta-
tásaink közepette az ég felé: eljő onnan hoz-

zánk a mi Urunk az ő Lelkének erejével, mint 
eljött a tanítványokhoz. Ha eljövetele nem rög-
tön fog bekövetkezni, hanem várat magára, a 
miatt nem aggódom, s ne aggódjék senki. A 
tanítványok lelkének tíz napig kellett érne a 
Szent Lélek elfogadására: a mi lelkünknek s a 
mi egyházunknak is érnie kell. 

De érjen erre nem kétségbeesés, nem le-
mondás, hanem hivő reménykedések ós buzgó 
imádkozások és könyörgések között, mint érett 
a tanítványoké. S ha megérik, s ha eltelnek a 
megpróbáltatás esztendei: mint a sebesen zugó 
szélnek zendülósót, mi is érezni fogjuk a Lélek-
nek kitöltetését és új életre kelünk. 

Fenséges Áldozó-csütörtök, magasztos Pün-
köst ! tanítsatok nagy eseményeitekkel hinni, 
remélni, szeretni ! 

Hamar István. 

Miniszteri válasz az »erdélyi püspök« cím 
ügyében. 

Az »erdélyi püspök* cím ügyében tett konventi fel-
terjesztésre már leérkezett az elnökséghez és az erdélyi 
egyházkerülethez Wlassics kultuszminiszter válasza, a mit 
egész terjedelmében közlünk, megjegyezve, hogy arra leg-
közelebb érdemlegesen visszatérünk. A miniszteri válasz 
így hangzik: 

^Méltóztatott a magyarországi ev. ref. egyház egye-
temes konventjének, ez évi április 26-án tartott üléséből 
előterjesztést tenni hozzám, kérve az erdélyi püspölc cím 
tárgyában 1899. évi 1185. eln. sz. a. kiadott rendeletem 
nyomán a ref. egyház kebelében felmerült aggodalmak 
eloszlatását: 

Van szerencsém az előterjesztésre a következőkben 
válaszolni: 

Majláth Gusztáv Károly gróf püspök úr azzal a 
fölkéréssel fordult hozzám, hogy miután őt a hatóságok 
és hivatalok majd gyulafehérvári róm. kath. püspöknek, 
majd meg erdélyi latin szertartású róm. kath. püspök-
nek címezik, adjak ki megfelelő utasítást ar ra nézve, hogy 
a hatóságok és hivatalok hozzá intézett i rataikban, az 
őt történeti alapon megillető erdélyi püspök cimet hasz-
nálják. 

A püspök úr e kérelme folytán tanulmány tár-
gyává tétettem a kérdést, s miután meggyőződtem a felől, 
hogy több magyarországi és erdélyi törvényben, törvény-
záradékokban, királyi meghívó levelekben és kinevezési 
okmányokban az Episcopus Transsylvaniae és Episcopus 
Transsylvaniensis elnevezés fordul elő: kiadtam volt em-
lített 1185/99. eln. sz. rendeletemet, mert nem tekintet-
tem az erdélyi püspök címet egyébnek, mint egy régi 
időkben is használt címnek, melylyel a mai államjoggal 
ellentétes tartalom vagy az egyházak törvényes paritása 
elvébe ütköző bármely következmény kapcsolatba semmi-
képen nem hozható. 



Szemben a Nagytekintetű Elnökség által hozzám intézett 
s elől idézett előterjesztésben fölhozott aggályokkal, tehát 
a rendelet kiadásakor fönforgó határozott közjogi álláspon-
tomból kifolyólag is kijelentem, hogy említett 1185/99. eln. 
számú rendeletemtől teljesen távol állott az a célzat, hogy 
az erdélyi püspök címnek bármely oly közjogi jelentőség 
tulajdoníttassék, a mi, mai államjogunk egyik fő alap-
elvébe, a vallás egyenlőségbe ü tköznék; sőt egyenesen 
kizártnak tekintek minden oly magyarázatot, mely az 
említett rendeletnek oly értelmet akarna tulajdonítani, 
hogy az állam az említett rendeletben foglalt címnek 
valamely egyetemesebb, a többi egyházak törvényes pa-
ritását és püspökeiknek törvényes állását sértő jelentősé-
get óhajtott volna tulajdonítani. 

Nehogy azonban 1185/99. eln. sz. rendeletem bármely 
irányban félreértessék, vagy félremagyaráztassék : kijelen-
tem, hogy az erdélyi róm. kath. püspök cim használatát 
is teljesen jogosnak és törvényesnek tartom, mert e címe-
zés épen úgy előfordul több magyarországi és erdélyi tör-
vényben, közjogi okiratban és ugyancsak az erdélyi róm. 
kath. püspök cím használtatott annak a legfelső elhatá-
rozásnak a szövegében is, a melylyel ő felsége a jelen-
legi püspök urat Lönhart Ferenc püspök mellé utódlási 
joggal segédpüspökké kinevezte, és mert a rendelet sem 
akart és a mai államjog alapján nem is akarhatot t mást 
vagy többet az erdélyi püspök cím alatt érteni, mint az 
erdélyi róm. kath. püspök fogalmát. 

Ezekből folyólag kijelentem, hogy az erdélyi róm. 
kath. püspök cím is jogosan és törvényesen használható 
és e tekintetben a hatóságokat egyidejűleg értesítettem is.* 

Budapest, 1900. május hónap 19-én. 
Wlassics Gyula. 

A Jézus Krisztus örökkévalósága. 
Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egyesületben. 

A Jézus Krisztus tegnap és ma 
ugyanaz, mindörökké is ugyanaz 
lészen. (Zsid. X I I I . 8.) 

A zsidókhoz irt levél szerzője fölidézi az evangélium 
első apostolainak emlékét. Ezek közül már sokan sírba 
szálltak. Azoknak a száma, a kik látták a Krisztust és 
szavait hallották, napról-napra fogyott. Az idő folytatta 
szokott rombolását, melyet az üldöztetés még borzasztóbbá 
tett. A nagy vezetők, a bátor küzdők elhullottak, egyik a 
másik után, s az elesettek után támadt hiányt növelte a 
hitehagyottak is gyávák elpártolása. Sok lélek megren-
dült és elbátortalanodott. Emlékeztetni kellett hát minden-
kit, hogy ha az emberek elmúlnak is, a Krisztus örökkévaló; s a 
levél irója ezt a gondolatot e diadalmas szavakban fejezi ki: 
»A Jézus Krisztus tegnap és ma ugyanaz és mind-
örökké is ugyanaz lészen*. 

Ki tudná megmondani, hányszor merített vigasz-
talást e szóból a keresztyén egyház? Első századának 
története újra meg újra ismétlődik. Folyton szenvedelyes 
küzdelemmel áll fönn és terjed a földön Istennek országa. 

A hívőkre a szent harcban gyakran sötét órák 
nehezednek. Itt előre nem látott visszavonulás, megveret-
tetés, gyakran teljes szétbomlás; amott hosszú tétlenség, — 
egész időszakok, a melyekben nincs szárnyalás, nincs lelke-
sedés, melyekben a lelkek nehéz bágyadtság terhét von-
szolják. Alig hihetnők, hogy valóban isteni dolgok forog-
nak kockán! Majd mikor ezek mintegy új életre kelnek, 
a szivekbe ismét reménység költözik, s a győzelem oly 
közelinek látszik : akkor egyszerre a szent ügy legnagyobb 
képviselői, legszükségesebb védelmezői, mintegy véletlenül, 
valamely mindennapi csapástól sújtva, kidőlnek. Őket el-
tűnni látva, szinte kísértetbe esünk, hogy az általuk szol-
gált evangélium ügyét vesztettnek, bukását biztosnak tekint-
sük; de mint a győzelmi trombita örvendetes hangja, 
szólal meg az Ige: »A Jézus Krisztus tegnap és ma 
ugyanaz és mindörökké is ugyanaz lészen.* 

Erről a nagy mondásról elmélkedjünk ma szeretett 
testvéreim. Tanulmányozzuk együttesen Jézus Krisztus 
örökkévalóságát. 

Örökkévalónak, halhatatlannak lenni: ez a legmagasz-
tosabb cél, mely az ember elé tüzetett; ez büszkeségünk-
nek legfőbb álma. S törekedtek is erre, minden időben. 
Itt ezen a földön, hol semmi sem állandó, hol magát az 
embert is a változó dolgok soha nem nyugvó forgataga 
sodorja magával ; hol a testét képező apró részecskék, a 
tudomány által még meg nem határozott módon és gyorsa-
sággal folyton változnak és megújulnak; hol nemzedékek 
oly hirtelenséggel, oly álomszerű gyorsasággal váltják föl 
egymást, mint erdeink lombozata, melyet az őszi szél 
elsöpör: ebben a mulandó világban az ember sohasem 
tudott megnyugodni abban a gondolatban, hogy nyom 
nélkül elmúljék. Valami maradandót akar maga után 
hagyni; ha egyebet nem is, legalább egy sírt. Mirevalók 
a babiloni s az ős egyptomi óriási építmények ? Hogy 
föntartsák a jövendő nemzedékek számára egy ember-
nek a dicsőségét, kinek koporsóját takarják. S ha ma a 
tudós kutató szemének sikerül kibetűzni a ráírt nevet, 
az egyetlen fogalom, mely e névhez fűződik: egy kicsiny, 
ismeretlen uralkodónak csudálatos hiúsága; egy emberé, 
a ki az uralkodó családok véghetetlen, s csak néhány 
tudós által meghatározható sorozatában és rendjében ezt 
vagy amazt a számot töltötte be. S hiába szaporodnak 
egyre az emberi dicsőség hiábavalóságának e bizonyítékai. 
Nem akadályozzák meg a növekedő nemzedéket abban, 
hogy átengedjék magukat ugyanannak az álomnak, hogy 
égő vágygyal kövessék ugyanazt a délibábot, mely meg-
csalja őket. Hol az ember, legalább azok közt, a kiket a 
nevelés kiemelt a tudatlanságból, a kinek ne volna szen-
vedélyes vágya, hogy olyan nevet szerezzen magának, 
mely túléli ő t ? ! Egyik irodalmi dicsőségről álmodik; nincs 
iró, nincs költő, a ki az ihlet mámorának órájában ne 
isméitette volna Horatius kevély mondását : Exegi monu-
mentum aere perennius. Ércnél maradandóbb emlékét 
állítottam magamnak. Másik katonai dicsőségről álmodik, s 
hogy ezt elérje, szívesen szembeszáll a felé röpülő golyóval 
Nos hát, mindazok közt, a kiket a dicsőség vonz, hany 



van, a kit meg is koszorúz ? E sok hivatalos közt hány 
a választott? Könnyű őket megszámlálni. Elenyészően 
csekély azoknak a száma, a kik halhatatlan emléket s 
meg nem támadható jó hírnevet hagynak maguk után. 
Némelyek valamely rendkívüli tettel, talán féktelenségükkel 
vagy bűneikkel, olyan hírt tudnak szerezni nevüknek, mely 
az utókor figyelmét is megragadja ; mert az esztelenség 
és a gonoszság is számot tart a halhatatlanságra, s való-
ban egy Tibériusnak, egy Júdásnak, egy Nérónak nevét 
sohasem fogják elfelejteni; mások valamely remekmüvet 
alkotnak: pompás szobrot, dicső festményt, nagyszabású 
tragédiát vagy költeményt, melyekben az emberi gondo-
latoknak és szenvedélyeknek oly igaz és oly megkapó 
kifejezést adtak, hogy e mestermüvek látásába vagy olva-
sásába elmerülve, még századok múlva azok keletkezése 
után is, lelkünknek legmélyéig meg vagyunk hatva s érezzük 
hogy a lángész valóban halhatat lan. Ismét mások vala-
mely megcáfolhatatlan tudományos igazság fölfedezéséhez 
fűzték nevüknek emlékét, s Newton és Kepler tudományát 
mindaddig emlegetni fogják az emberek, míg a föld és a 
világtestek nehézkedési törvényeit tanulmányozni meg 
nem szűnnek. Voltak, a kik sikerrel szolgálták hazájukat 
a csatatéren, vagy a par lamentekben; mások türelmes 
munkával új utakat nyitottak meg a civilizáció számára 
s tisztább hírnevet szereztek maguknak annál, melyet 
fegyverrel lehet kivívni; ismét mások az emberi lelki-
ismeret tolmácsai s az emberiség nevelői és oktatói vol-
tak. íme ily sok cím alatt nyújt ja a világ a halhatat lan-
ságot az általa ismert nagyoknak (feledve, hajh a mártírok 
nagy tömegét, a kiknek szenvedései és ismeretlen halála 
oly gyakran mentette meg). Kétségtelen, hogy vannak 
a történelemben nevek, melyeket halhatat lanoknak mond-
hatunk, s melyek fölött az időnek s a változó szeren-
csének nincs hatalma. 

S vájjon ugyanez a gondolat-e az, melyet alapigénk-
nek szavai kifejeznek, mikor azt bizonyítják, hogy a 
Krisztus ugyanez tegnap, ma és mindörökké. Egész egy-
szerűen csak azt akar ják-e mondani ezek a szavak, hogy 
az emberek fiai közt egy sem volt, a ki mélyebb nyo-
mokat és leronthatat lanabb emléket hagyott volna maga 
után, mint a Jézus Krisztus? Már ez is utolérhetlen nagy 
dicsőség volna; de jól tudjuk, hogy az í rásnak eme 
szavai mást akarnak kifejezni. Azt bizonyítják, a mit 
mindig hitt, s ma is minden égalj alatt hisz a hü keresz-
tyén egyház: hogy a Krisztus örökké él és uralkodik. A 
lángeszű emberek, kikről beszéltem, emlékezetük halha-
tatlanságát hagyják maguk u t á n ; őket magukat a holtak 
közt keressük, s mint elmultakról beszélünk róluk, de a 
Krisztus közöttünk van örökös jelenlétben. Amazok müvei 
halhatatlanságot nyertek és pedig annál biztosabban, men-
nél igazabb, hasznosabb, dicsőbb az a munka. Krisztus 
munkálkodik, ma úgy, mint munkálkodott tegnap és 
munkálkodni fog mindörökké. Hiszszük a hü egyházzal 
együtt, hogy földi élete, melynek csak kevés számú em-
ber volt tanúja ezelőtt 19 századdal a földnek egy kicsiny 
sarkában, csak látható megnyilatkozása és bevezetése volt 

egy életnek és egy munkának, mely azóta minden időben 
és a földnek minden pontján, hol az evangéliumot hirde-
tik, megújul és létezik. Hiszszük, hogy világtörténeti 
működésének három esztendeje csak rövid és magasztos 
példázata volt egy működésnek, mely soha véget nem 
é r ; hogy a szegények, a nyomorultak, a bélpoklosok, 
kiket út jában kezének érintése által meggyógyított, csak 
előfutárai voltak annak a megszámlálhatatlan tömegnek, 
melyet azóta századokon keresztül megvált, megszentel 
és megvigasztal. Hiszszük, hogy ma is, ez anyagias szá-
zad látszólagos közönye dacára , eltagadhatatlan jeleit 
adja folytonos munkálkodásának. Hiszszük, hogy föl 
lehet azt ismerni első sorban az ellenállásból és a gyű-
löletből, melyet neve fölidéz, s mely nem egyéb, mint 
nagyszerű és rettenetes hódolat, melylyel minden rosz 
szenvedély, minden önzés és minden képmutatás resz-
ketve adózik az ő szentségének; és hogy föl lehet azt 
ismerni a lelkesedésből, a szeretetből, az örömből, mely-
lyel neve minden szivet, mely őt imádja, eltölt. Egyszó-
val hiszszük, hogy Isten fia és a lelkek örök királya 
lévén, megtartotta a tanítványoknak tett Ígéretet: »Ime 
én veletek vagyok, a világ végezetéig«,— annyira, h o g y h a 
a titokteljes dráma, melyet történelemnek neveznek, még 
husz, ötven, vagy száz évszázadon keresztül tar tana is, 
minden jövendő nemzedékek kebelében viszhangzanék ez 
a szózat : »A Jézus Krisztus tegnap és ma ugyanaz és 
mindörökké is ugyanaz lészen.« 

De hogy jobban megérthessük ezt az örökkévalósá-
got, — ne maradjunk ennél az általános benyomásnál, 
mely elkápráztathatná szemünket, a nélkül, hogy meg-
világosítná elménket. Vizsgáljuk közelebbről ezt a nagy 
kérdést s világosítsuk meg ezt az örökkévalóságot, elő-
ször a Jézus, Krisztus tanításaiban, aztán személyében 
s végre a munkában, melyet minden időkön keresztül 
végez. Ez legyen sorrendje elmélkedéseinknek kedves test-
véreim. 

Bersier után franciából 
(Folyt, köv.) Vargha Gyuláné. 

I S K O L A Ü G Y . 
Fonomimikai előgyakorlatok az olvasás és 

irás tanításához. 
Az ismeretközlésnek és ismeretszerzésnek alapja az 

irás és olvasás nagy és nehéz művészetének elsaját í tása. 
Ezt a nehéz, de áldásos és az egész életre kiható mun-
kát a gyermeknek egészen gyenge korában kell megkez-
denie; sőt egy rövid év alatt el is végeznie, mert köve-
telmény, hogy az elemi iskola első osztályát végzett, tes-
tileg és lelkileg gyenge, fejletlen gyermek már jól tudjon, 
legalább gépiesen irni és olvasni, mert a II. oszt. anyag-
halmazából már sokat saját erejéből, könyv nélkül kell 
megtanulnia. Hogy az irás-olvasás elsajátítása nem könnyű 
dolog: érzik első sorban a gyermekek, a kik a kéz ügyet-
lenségének nehézségeivel, s az értelem fejletlenségével 
kezdenek a nagy munkához ; de érzik a tanítók is, a 
kiknek a legnagyobb türelemre, a legodaadóbb szorgalomra 



és kitartásra van szükségük, a mikor a család köréből 
kiszakadt, jóformán beszélni is alig tudó gyermeket, a 
kinek értelmi, szellemi élete alig hogy megnyilatkozott, 
egyszerre be kell vezetniök a legnehezebb tudománynak: 
az Írásnak és olvasásnak megtanulásába. Biz ez nagyon 
nehéztörésü dió, a melyen gyermek és tanító sokat ve-
sződnek és pedig sokszor mindkettő egészen hiába. 

Örök, elévülhetlen érdemet szereztek és szereznek 
azok, a kik életöket arra szentelik, hogy a gyermekre és 
tanítóra nézve ezt a nehéz munkát megkönnyítsék, és 
keresik az eszközöket és módot, a melyek segélyével az 
írás és olvasás megtanulását a gyermekléleknek minél 
könnyebben sajá t jává tehetik. 

Igaz, hogy a régi, betűztető módszerrel is megta-
nultunk írni és olvasni; de örültünk, a mikor felváltotta 
azt a hangoztatás. S annál inkább örülök most, a midőn 
olyan módszert ismertethetek, a mely, — meggyőződésem 
szerint, — nagyban megkönnyíti a gyermek munkáját az 
irás és olvasás megtanulásában, s a melynek segélyével 
könnyebb, helyesebb és alaposabb munkát végezhetnek 
a tanítók is. 

Ennek az új módszernek a megalapítója Czukrász 
Róza tanítónő, a ki tanítása rendszerét »Fonom imikai 
előgyakorlatok az olvasás és irás tanításához* cím alatt 
könyvben is megírta. 

Czukrász Róza módszere fölött már elhangzottak 
a nagynevű pedagógusok részéről a vélemények pro és 
contra, s bár többen vannak a kontrázok, annyira, hogy 
egyesek, mint veszedelmes újítást, eltiltandónak vélemé-
nyezték, — én mégis védelmembe veszem, mert tudom 
jól, hogy talán sehol másutt nincsenek olyan, a maguk 
véleményére oly sokat adó férfiak, mint a pedagógusok 
között. Mindenki magát tart ja legnagyobbnak és a maga 
módszerét a legjobbnak, holott sokszor épen az ilyen 
felkapott embereknél találhatni módszert legkevésbbé. Már-
pedig a tanításnál a módszer a legfontosabb ; azzal áll, 
vagy esik a tanító, s annak segélyével tud, vagy nem tud 
a tanuló. Ha módszerünk nincs, a legjobb tankönyv sem 
segíthet, míg jó, helyes módszer segítségével a rosz tan-
könyv hiányait is kipótolhatjuk és jó eredményt érhe-
tünk el. 

Czukrász Róza pedig valóban igen jó módszert 
használ és ajánl az irás-olvasás könnyebb megtanítására 
nézve. Meghagyja és megtartja a ma használatban levő 
módszert ; de előgyakorlatokat használ és ajánl, a me-
lyekre nézve nemcsak több tanítótól és tanítónőtől 
hallottam, hogy jók és hasznosak, hanem magam is sze-
mélyes tapasztalat után meg is győződtem, hogy az 
azokra szánt idő és fáradság épen a tanítónak fizetett 
busás kamattal. Azon 5 — 6 hét, melyet ez előgyakorlatok 
elsajátítására használtak a kísérletező tanítók, saját véle-
ményük szerint oly haszonnal járt , hogy míg ezek nélkül 
más évben sokan egyáltalában nem tudtak megtanulni 
az írás-olvasást, — ezek segélyével sokkal rövidebb idő 
alatt és sokkal jobban megtanultak írni és olvasni. 

Hogy miben áll a fonomimikai gyakorlatok előnye 
a mai hangoztatás elmélete s hangoztatási gyakorlatok 
fölött, szolgáljanak ismertetésül a szerző szavai. 

• Nagyon csalódnak, kik azt hiszik, hogy újításom-
mal a nevelés és oktatás sarkalatos elveit és igazságait 
akarom megtámadni, mert ellenkezőleg, az én szerény 
törekvésem épen oda irányul, hogy azoknak a gyakor-
latban is érvényt szerezni igyekezzem. 

Tisztelet adassék mindazoknak kik e téren talál-
manyaikkal s kutatásaik eredményével a haladást egy-
egy fokkal előbbre vitték. Legfőbb tiszlelet illesse mindenek 
előtt Stephani Henriket, ki a hangoztatás elméletenek 

feltalálója volt. Örök hálával emlékezzünk Graserre és 
Simon Antalra, kik az irva-olvasás eszméjét felújították, 
s terjeszteni igyekeztek. 

Én nem az ő eszméiket, hanem azoknak gyakor-
lati feldolgozását helytelenítem; mert tapasztalataim arról 
győztek meg, hogy mi a hangoztatás és irvaolvasás cége 
alatt oly romlott, hamisított munkát végzünk, mely sehogy-
sem méltó az ő emlékükhöz. 

A munkásnak kezébe adják a szépen kidolgozott 
tervet, melyet a lángész bölcs előrelátással s mindenre 
kiterjedő figyelemmel megalkotott ; de hogy a munka ki-
vitele a tervező szándékainak s gondolatainak teljesen 
megfelelő legyen, az egyedül a munkás ügyességétől függ. 
A munkásnak kell azon gondolkozni és kitalálni, hogy 
milyen módon, milyen fogásokkal, ügyességgel, erőkimélés-
sel hajtsa végre; mert régi igazság, hogy »Többet észszel, 
mint erővel*. 

Ilyen mukások vagyunk mi is. Nem kell tehát elvár-
nunk, hogy munkánk könnyítésének és keresztülvitelének 
módjaira is felülről kapjuk a rendeleteket; mert azokat 
hivatalos irodákban csak úgy kitalálni, kigondolni nem 
lehet. Nekünk van alkalmunk és kell is iskoláinkban a 
gyermeki lélek nyilvánulásait megfigyelnünk, s keresnünk 
a szavakat, eszközöket, módokat, a melyek egyenesen a 
gyermek lelkéhez vezetnek. 

Az olvasástanítás terén elért eredmények között 
kétségkívül legfontosabb a hangoztatás elmélete. 

A hangoztatási gyakorlatok anyagául azt tűztem ki 
s azt óhajtottam és óhajtom mindig megvalósítani, a mit 
Gyertvánffy előttünk kijelölt. 

Gyertyánffy a hangoztatást elemzéssel kezdi. Kivá-
laszt egy céljának megfelelő alapszót; azt a gyermek 
fejlettségéhez mért mese vagy történet központjává teszi. 
Ekkor rávezető kérdések segítségével az elbeszélés alap-
eszméjét egy mondatba foglaltatja. Ezen mondatból kivá-
lasztja a szókat ; a szóból a szótagot, s ebből a tanítandó 
hangot. A mint a magánhangzókat megismertette s eze-
ket hangsorokba foglalta, a legelső mássalhangzó kikere-
sése után különbséget tétet a magánhangzó és mással-
hangzó között, s levonatja a gyermekkel ezt a szabályt : 
ha egy magánhangzót egy mássalhangzóval összemondunk, 
az egy szótagot képez. Ilyen alapon képezteti tovább a 
hangsorokból, különböző mássalhangzók segítségével a 
szótagsorokat. 

Ha felnőtt emberek oktatásáról volna szó, úgy 
ezen oktatásmód helyesnek s alaposnak volna nevezhető; 
de 6 éves gyermektől ilyesmit kívánni túlzott követelés. 

Első sorban nem helyeselhető, hogy a hangoztatást 
elemzéssel kezdi, s így útját állja a tiszta hangoztatás-
nak, mert, ha a hangokat a szókból akarjuk kiválasztani, 
olyan nyomatékot kell adnunk az egyes hangoknak, mi 
által mindig valamely rövid, átsurranó utóhang keletkezik, 
s a mi különösen a mássalhangzók tiszta kiejtését még 
ott is, a hol beszédszervünk megengedné, lehetetlenné teszi. 
Ha én a gyermeknek azt mondom, hogy ebben a szóban : 
kő k 'ő hangzik, vagy a ni-ben néi, az ő természetes 
esze megbotránkozik rajta, mert ő a kő-ben mindig csak 
kö-t, s ni-ben csak ni-t hall, s ezt a ráerőszakolt tudo-
mányt ép oly nehezen fogadja be, mint a régi a-bé-ab-ot. 
Már pedig el kell ismernünk, hogy az olvasás alapfelte-
tele a helyes hangoztatás, s a mi hibát itt elkövetünk, 
azt semmiféle módszerrel helyre nem hozhatjuk. 

Továbbá, ha már hangoztatni s úgy szólva olvas-
tatni kell, mielőtt a gyermek a betűk alakját ismerne, 
.szükségképen kell, hogy valami külső, érzékelhető jel 
helyettesítse a hangot. Maga GvertyánfTy is érzi, hogy a 
hangok összerakásánál a hangot valamely érzékelhető 



jelhez kell kötni, s e célra ujjait használja. De minthogy 
ezeknek sem neve, sem alakja a hanggal, melyet helyet-
tesít, semminemű összefüggésben sincs, meg kell nevez-
nie: »Ime, gyermekek, ez az újjam á, a másik m; fog-
laljátok össze«. Ezért inkább lehetne ezeket a betűztető, 
mint a hangoztató módszer előgyakorlatainak nevezni. 
Ezen szemléltetési eszközök egyáltalában nem alkalmasok 
arra, hogy a gyermek figyelmét lekössék, emlékezetének 
támaszul szolgáljanak, vagy legkevésbé tudvágyat és ér-
deklődést ébreszszenek*. 

E rövid ismertetésből meggyőződhetünk, hogy Czuk-
rász Róza nem tör pálcát a mai írva-olvasás módszere 
fölött, hanem nagyon kíméletesen és tapintatosan mutat ja 
ki e módszer hiányait, fogyatkozásait, a gyermek-lélek-
nek meg nem felelő eljárást és ennek természetellenessé-
gét, s csak miután ennek tar thatat lanságát kimutatja, tér 
át a francia Grosselin fonomimikai gyakorlataínak ismer-
tetésére. 

(Folyt, köv.) Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

Mária és Isten könyörületesség^. 
A harmincéves háború viharában, mely Németor-

szágot is a végenyészet felé sodorta, egy Galixtus nevű 
nemes férfiú a pápás és protestáns egyház kibékítésének 
merész gondolatával lepte meg a világot. Abból a felte-
vésből indult ki, hogy sok oly kincse van még a keresz-
tyén vallásnak, melyek mindkét félre nézve egyaránt drá-
gák s melyek megérdemlik, hogy értük testvérjobbot 
nyújtsanak az elszakadt felek egymásnak. Igaz, hogy 
abban a rettenetesen szenvedélyes, izzó korszakban csak 
jelentéktelen pártot tudott összetoborzani; de ez a kör-
nyezet erősen remélte az elvált testvérek kibékülését, és 
egy békeszeretőbb nemzedékre hagyta végrendelet gyanánt 
ezt a sokat hangoztatott jelszót : » in necessariis unitas, 
in dubiis libertás, in omnibus caritas*. 

A szükségesekben egység ! A jelszó e részét illető-
leg nem jöhetett létre az egység, mivel a pápás egyház, 
az ő fundamentális alaptételénél fogva kénytelen volt azt 
kívánni, hogy minden keresztyén vesse alá magát a nagy 
zsinatok végzéseinek és ismerje el a pápát a Krisztus 
által beállított főpásztornak. A pápás egyházra nézve ez 
abszolút szükségesség volt, a melyből, ha hű akart ma-
radni lényegéhez, nem engedhetett. Tehát az egyesítés 
mindjárt a kezdetnél fennakadt. 

A kétségesekben szabadság! Igen, de mi a kétsé-
ges ? Az űj-testamentom semmi biztos támpontot nem 
nyújt arra a feltevésre, hogy Péter lett volna Róma első 
püspöke és ott vértanúként végezte volna be életét. Ránk 
nézve tehát ez az egész dolog igen kétséges; de nem 
így a pápás keresztyénségre nézve! Neki abszolút szilárd-
sággal kell megállani a mellett, hogy a keresztyénség fő-
pásztorainak egész hosszú sorozata a Rómában székelt 
Péterrel nyilik meg. Tehát csak a harmadik marad há t ra : 
mindenekben szeretet! 

Ezt a jelszót már tiszta szívvel és őszinte meggyő-
ződéssel elfogadhatjuk mi is. Ha városunkban a római 
katholikusok szép templomokat építenek, — ne üdvözöl-
jűk-e ezt a tényt ba rá t ságosan? És mikor az ő szép, 
harmonikusan hangzó harangjaik a mieinkkel összecsen-
genek, nem ébred-e fel bennünk a sejtelem, hogy az em-
berek különböző imái. a melyekben legszentebb gondola-
taikat és érzelmeiket fejezik ki, oda fent Isten trónja 
előtt harmonikus egységbe olvadnak, és hogy ha a föld 

gyermekei nem értik is meg egymást mindenben, de leg-
jobb akaratukat és kérésüket megérti az, a ki felfogja 
gyermekei rebegését? Ne mondjunk-e áldást azokra, kik 
a pápás egyház templomaiba vonulnak, hogy ott a földi 
élet küzdelmeihez erőt és lelkesedést, aggódó szivüknek 
vigasztalást szerezzenek? Ne kivánjuk-e nekik, hogy ta-
lálják fel a maguk módja szerint az igazi békességhez 
vezető utat ? Minden bizonynyal! Ha van bennük valami 
a Jézus lelkének lényegéből, nem eshetik nehezünkre 
áldani ama testvéreinket, kik lelki szükségleteiket előttünk 
idegen módon kívánják kielégíteni. Tudjuk azt is, hogy 
ha valami nagy veszély fenyegetné kívülről a hazát, fele-
kezeti különbség nélkül mindenikünk a határokhoz rohanna, 
hogy végső erőnk megfeszítésével védjük és óvjuk a 
mindnyájunkkal közös drága kincseket. 

Sok megtámadásnak vagyok kitéve a miatt, hogy 
előadásaimra â  római katholikusokat is meghívtam. Azt 
mondják, hogy nyilván ar ra törekszem, hogy a pápás 
híveket hitöktől eltántorítsam. Sokkal magasabb vélemény-
nyel vagyok a komoly hit felől, mintsemhogy azzal áltat-
nám magam, hogy azt néhány előadással megingatni képes 
lennék. Óh n e m ! Az igazi hit, az élő kegyesség lelki 
valónk legbensőbb idegszálaival annyira össze van nőve, 
hogy azt semmiféle értelmi meghatározással sem lehet 
egy könnyen megingatni. Mért hívtam meg a római katho-
l ikusokat? Egyrészről azért, mivel kétségtelen, hogy a 
római katholikusoknak a mi köreinkből igen sok keserű 
és igaztalan ítéletet kell hitükről és egyházukról hallaniok ; 
mintha az ő egyházuk csak újabb kiadású pogányság s 
közönséges lelki szolgaság lenne; mintha kizárná az igazi 
élő kegyességet, az Istennek lélekben és igazságban való 
imádását. Teljesen értjük, ha az ilyen igaztalan ítélet 
vérig sérti a pápás egyház jobbjait. Úgy gondolkoztam, 
hogy jól fog esni nekik, ha tudomást szereznek arról, 
hogy nem minden protestáns ember vádolható felekezeti 
egyoldalúsággal; hanem én is, több hittestvéremmel egyet-
értőleg, őszinte örömmel ismerem el a pápás hit és élet 
minden szép, jó és igaz oldalát. Aztán meg azért hívtam 
meg a római katholikusokat, mivel tudjuk, hogy a protes-
tantizmust a pápás körökben igen sokszor igaztalanul és 
szeretetlenül ítélik meg és ily módon a mi pápás test-
véreink hitünk és istentiszteletünkről csak torzképet alkot-
hatnak maguknak. Méltánytalan-e tehát, ha azt mondom 
róm. katholikus testvéreinknek: • jertek ide és tudjátok 
meg, hogy mi a protestáns hit s a protestáns világ- és 
életnézet! Akkor aztán ítéljetek magatok, nyugodtan és 
elfogulatlanul!« Azt mondják : »minő általános nyugtalan-
ság és felháborodás lenne abból, ha valamelyik pápás 
theológus hasonló előadásokra vállalkoznék itt Zür ichben! 
Milyen lármát csapna a sajtó!* Nincs mitől tartani . Én 
legalább örömmel és hálával fogadnám ez előadásokat ; 
azon föltétel alatt azonban, hogy az a pápás theológus 
vegye magának azt a fáradságot, a mint én vettem, hogy 
szeretettel és jóakaratúlag mélyedjen belé a protestáns 
hitbe, a szent dolgok protestánsszerü tárgyalásába és 
ismerje el mind azt a szépet és jót, a mit a protestantizmus 
felmutatni képes. 

A kinek megizmosodott s a lelkek vihara és küz-
delmében kipróbált vallásos meggyőződése van ; a ki a 
körülte levő szellemi hatalmakkal tisztába jött s olyan 
világ- és életnézetet alkotott magának, a melyről azt mond-
h a t j a : »ezzel boldogan élhetek és boldogan halhatok 
meg«: az az ember olyan belső nyugalomra és szilárd-
ságra tett szert, hogy elfogulatlanul bírálhatja a mások 
hitét és vallását is. Mennél szenvedélyesebb valaki, annál 
inkább elárulja benső bizonytalanságát és nyugtalanságát. 
Tehát legyenek általunk üdvözölve mindazok, valakik 



ebben, a két világnézlet között tiszta fegyverekkel folyó 
harcban a Jézus Krisztus szeretetének szellemében ragad-
ják meg az igét. Csak közéletünk javára fog szolgálni, 
ha nemcsak a mulandó dolgok feletti kérdések fogják 
foglalkoztatni az elméket, hanem ha valami magasabb 
lendületet is nyer a közgondolkozás és népünk ezreinek 
nézletkörébe az örökkévaió dolgok is bevonatnak. 

Hogy vájjon a pápa teljes mérvben csalhatatlan-e 
vagy s e m ? hogy a pápás egyházban, a szigorú megkö-
töttség mellett van-e a szabadságnak lehetősége ? — ezek 
oly kérdések, a melyek a magok egészében inkább a 
tudósokat és lelkészeket, mint a hivők tömegét foglalkoz-
tatják. A nép nem várta be a pápa csalhatatlanságának 
zsinati meghatározását , hanem nyilvános alkalmakkor, 
már sokkal az előtt valami felsőbb lénynek tekintette őt. 
Mikor a térdeplő tömeg a pápai áldást ha l lo t t a :a tiszte-
letteljes félelem olyan szent borzalma ragadta meg, mintha 
maga Jézus mondta volna az áldást ; mintha magok az 
égi seregek is igent és áment mondtak volna reá. Mivel 
az isteni nem érzékelhető, azért van az, hogy ezt a modern 
ember is valami távolinak kepzeli. Az áldást osztogató 
pápában kézzelfogható valóságként látta megjelenni az 
istenit. A nép ilyes benyomások után itél és nem töri 
fejét a felett, hogy a pápai hatalom mennyiben függ a 
zsinat hatalmától és hogy az egyház tekintélye mennyi-
ben irányadó még a tudomány dolgaiban is. 

De másként áll a dolog a Mária tiszteletével. El-
mondhatjuk, hogy a Mária tisztelete egyenesen a rótn. 
kath. nép szivéből fakadt, és pedig inkább, mint akármi 
más. A róm. kath. nép előtt Mária a legfenségesebb és 
legdicsőbb alak mindazok között, a miket az égen és a 
földön ismer, tud és érez. Még csak azt sem állíthatjuk, 
hogy csökkent volna tisztelete a századok folyamán. Sőt 
ellenkezőleg; — Mária tisztelete épen a mi kritikus szá-
zadunkban, épen a nagy előhaladás eme korszakában 
nyert nagyobb lendületet. Néhány évtized előtt jelentetett 
ki az egyház nevében, egész ünnepélyességgel az a hit-
tétel, hogy a szent szűz már születése által fölibe emel-
tetett a közönséges halandók egész seregének. Kevéssel 
az előtt lett a Pyrenék lábánál fekvő kis városka : 
Lourdes, nagy búcsújáró helylyé, hová a hivők százezrei 
tolulnak, mivel ott, az egyház hite szerint, Mária egy 
pásztorlánykának megjelent. 

Eurrer K. után 
(Folyt, köv.) Ruszkay Gyula. 

BELFÖLD. 
A budapesti ev. ref. egyház életéből az 

1899-ik évről. 
Részlelek az egyház 1900-évi értesítőjéből. 

Midőn az egyháztanács kimutatását közli azon ado-
mányoknak, melyek a közelebb mult évben a kezelése 
alatt levő pénztárba az egyháztagoktól befolytak: kedves 
kötelességének ismeri egyszersmind a gyülekezet t. tagjait, 
részint az e most említett és más egyeb forrásokból be-
folyó jövedelmeknek miként történt felhasználása, részint 
egyházi életünk s főgimnáziumunk helyzete és az azok 
körében a lefolyt év alatt felmerült nevezetesebb mozza-
natok felöl, ha csak a főbb vonásokban is, tájékoztatni. 

Ae egyházi élet. A szá/ad fordulása, mintha a lelki 
életben is fordulást idézne elő. A 19 ik század közepe 
felé hazánkban megindult liberális aramlat, kalvinista 
egyhazunk szelleméből, hazánk s egyházunk történelmé-

ből érthetőleg, legelső sorban a református egyház müveit 
elemét sodorta magával, s az utóbbi öt-hat évtized alatt 
Kálvin magyarországi hívei hiven harcoltak a politikai 
szabadság zászlója alatt, ha kellett szóval vagy tollal, ha 
kellett karddal. Ámde az ország régi intézményeinek 
modern intézményekkel felcserélése, a mult időkből eredő 
bilincseknek széttördelésére irányult hazafiúi lelkesedés 
hajlandó volt a vallást és egyházat is oly ódon intéz-
ménynek tekinteni, mely a modern, józan szabadelvüség-
gel talán nem is fér össze; az igazi evangéliumot, az 
örvendetes izenetet — gondolák s o k a n — n e a bibliában, 
hanem a franciák kis kátéjában keressük, A müveitek-
nek, kik a szabadság szobra előtt tömjéneznek, nincs 
szükségük az ősök altal épített templomokra. A szabad-
elvüséggel másfelől karonfogva járt a vallási türelem. 
Helyes. Csakhogy a türelem alatt nem a mások vallásos 
hitének tiszteletben tartását értették, hanem a saját vallá-
sunk iránti közönyt, az egyházunk iránti meghidegülést. 

A közelebbi évek uj szellem lengedezéséröl tesznek 
tanúságot. Az az élő, munkás evangéliumi hit, mely kül-
földi hitrokonaink között oly nemes gyümölcsöket terem, 
mely kicsi népeket erősekké, előbb jelentéktelen szegény 
országokat anyagi, erkölcsi tekintetben hatalmas birodal-
makká nevelt, nálunk is, mintha éledezne A valódi, a 
népeket boldogító szabadság fája az igazi vallásosság 
levegőjében tenyészik; minden országnak talpköve a tiszta 
erkölcs, ez pedig elválhatlan kapcsolatban van az erős 
vallásos hittel. 

Az utóbbi években örömmel tapasztalható a tem-
plomi istentiszteleteket látogatók számának növekedése. 
Ezért is az egyháztanácsnak egyik főgondját képezi az 
istentiszteleti helyeknek és időknek szaporítása. Azon 
kivül, hogy a kálvin-téri, hold-utcai, fazekas-téri, zuglói 
templomokban, a rózsa-utcai bérelt teremben, a rákos-
falvai községi iskola-épületben, a svábhegyi iskola egyik 
termében, a kőbányai már készen álló paplak egyik 
ideiglenesen e célra berendezett helyiségében, a Bethesda 
kórházban minden vasár- és ünnepnapon, a lipótmezei 
tébolydában minden második vasárnapon, a Veres-kereszt 
egylet kórházában minden évnegyedben, a Bethesdában 
még minden szerdán délután is fölváltva, hol magyar, 
hol német nyelven, rendes istentiszteletek tartatnak, köze-
lebb a székes-fővárosi tanács készséggel felajánlott enge-
délyével a főbb ünnepeken a német- és mester-utcai, 
reménylhetőleg a külső váci-úti községi iskolák torna-
csarnokaiban is istentiszteletek fognak tartatni. 

De minthogy ily intézkedés mellett is elégtelen a 
hely. azért a kálvin-téri templomban, Adventtől Húsvétig 
minden vasárnap még harmadik istentisztelet is tartatik, 
estve 6 — 7 órakor; a sátoros ünnepek első napjain pedig 
délelőtt kétszer, —9 és 12 órakor kezdődőleg — fog 
úrvacsoraosztással egybekötötten Isten igéje hirdettetni; 
ó-év utolsó napján d. u. 3 és 6 órakor fog a hálaének 
és hálaima felhangzani. 

Az iskola-termek e tekintetben jó kisegítők, de ön-
kényt értetőleg csak ideiglenesen] azért is az egyháztanács 
közelebb már az első lépést megtette arra nézve, hogy 
a székes főváros oly részeiben, melyekben hitrokonaink 
nagyobb számmal laknak, új templom, esetleg imaházak 
emeltessenek. Hogy Isten ezekre mikor segít reá. az a 
jövő titka. 

Az egyházias érzületnek még erősebb tüneteivel 
találkozunk németajkú leányegyházunk körében, hol a 
vasárnapi rendes istentiszteleten kivül, részint vasárnap, 
részint a hét más napján esteli vallásos összejövetelek, 
ima-órák. vallásos felolvasások tartatnak. E leányegyhaz, 
melvben a tagok száma mintegy 500-ra rúg, s mely 



mostani, de az uj viszonyok következtében legközelebb 
némileg módosítandó, vagy legalább tisztázandó szerve-
zetében az 1862-ik év óta áll fenn, anyaegyházunkhoz 
van kapcsolva annyiban, hogy egyházunk 1-ső lelkésze 
tekintetik a leányegyház rendes lelkészeként, az ott szol-
gáló lelkész pedig, mint az anyaegyház lelkészének viká-
riusa, helyettese végezi a hold-utcai a templomban a lel-
készi teendőket; az anyakönyvi adatok az anyaegyház 
anyakönyvébe jegyeztetnek be ; a presbiteri ülések elnöke 
az anyaegyház rendes lelkésze ; a leányház, mint kárpót-
lásaként azon egyházi adónak, melyet tagjai előbb az 
anyaegyház pénztárába fizettek, évenként 240 koronát 
fizet az anyaegyháznak, de viszont ez annak segélyéül 
évenként 200 koronát ad, ugyanannyit a leányegyház 
által fentartott »Bethesda« kórháznak. Egyebekben a 
leányegyház önmaga intézi egyházi, iskolai és pénzügyeit 
saját egyháztanácsa által. 

Hitoktatás. Az egyháztanács egy másik feladataként 
az arról való gondoskodást tekinti, hogy a szülők által 
a gyenge gyermeki keblekbe ültetett plántái a vallásos-
ságnak s erkölcsiségnek lehetőleg fejlesztessenek, erősít-
tessenek. Ha a legyőzhetlen akadályok miatt kénytelen 
volt is az egyház népiskoláit kezei közül a székes-főváros 
gondozása alá bocsátani; de annál buzgóbban munkáló-
dik azon, hogy a székes-főváros nagy területén felállított 
nagyszámú népiskolába járó református fiúk és leányok 
a vallás- és erkölcstanból, arra hivatott hitoktatóktól minél 
sikeresebb oktatásban részesíttettessenek, templomi éne-
keinkben gyakoroltassanak, s a nyilvános istentiszteletek-
ben időnként oktatóikkal együtt megjelenhessenek. E célra 
a mult évben 12 segédlelkész jellegű hitoktatót (a jelen 
évben 13-at) alkalmazott az egyház, s közöttük négyet 
állandósítva, kik 59 elemi iskolában 1759 fiút, 1488 
leányt, a polgári és felső leányiskolákban 126 fiút, 448 
leányt és 347 gimnáziumi tanulót, összesen 4168 növen-
déket igyekeztek egyházunk hű és öntudatos tagjaivá 
növelni. Kivülöttük még német leányegyházunk helyettes 
lelkésze és a skót misszió iskolájának 6 tanítója és tanító-
nője 250 növendék lelkébe hintegették az evangéliumi 
magvakat. Anyaegyházunk pénztárából összesen 30,000 ko-
rona fordütatik évenként a hitoktatók díjazására és lakás-
pénzére és még a kispesti és ezsébetfalvi hitoktatók díja-
zására is 600 korona, habár kispesti hitrokonaink a mult 
évben már önálló anyaegyházzá szervezkedtek. 

Legközelebb a vallástanítás ügyében, az eddig szer-
zett tapasztalatok figyelembevételével az egyháztanács új 
szabályrendeletet alkotott, mely az állandósított hitokta-
tók anyagi helyzetén is, de a hitoktatás terén is javulást , 
haladást fog eredményezni. Mindezek felől különben rész-
letes tájékozást nyújt egy, a mult év végén, Kovács Emil 
vallástanár szerkesztésével nyomtatásban is megjelent s 
táblás kimutatásokkal ellátott »Értesítő 

Egyházunknak egy másik kincsét és büszkeségét 
képezi a református főgimnázium, melynek fentartásához 
manapság már igaz, hogy az állam is jelentékeny összeg-
gel, az 1901-ik évtől kezdve 36,000 korona évi segélylyel 
j á ru l ; de annak megalapítása s négy évtizeden át a mai 
fokra lett fejlesztése egyházunk vezérembereinek erőtfe-
szítő munkájába , azoknak s más buzgó református vallású 
férfiaknak, valamint magának a mi budapesti egyházunk-
nak jelentékeny anyagi áldozatába került. 

Kimerítő jelentést ad ez intézetnek anyagi, szellemi, 
erkölcsi életéről, tudományos gyűjteményeiről a minden 
iskolai év végeztével kiadatni szokott »Értesítő* ; de mi 
sem mulaszthatjuk el, hogy annak életéből egy-két főbb 
adatot ne közöljünk. Már évekkel előbb a négy alsóbb 
osztály mellett párhuzamos osztályok állíttattak fel ; de 

még így sem képes az intézet minden jelentkezőt felvenni. 
Egyre-másra 600-ra rug a növendékek száma, kiknek 
mintegy 45 százaléka hitfelekezetünkhöz tartozó. Ezek 
oktatásával s nevelésével 13 (szeptembertől kezdve 14) 
rendes, 1 rendkívüli, l helyettes, 3 óradíjas, 4 mellék-
tanár, több hitoktató foglalkozik; az egészségügyi viszo-
nyok felett pedig a jelen iskolai év kezdete óta az iskola-
orvos őrködik. Egyes nemes szivű protestánsok, illetőleg 
pénzintézetek által tett alapítványok jövedelmeiből 21 
ifjú kevés hiján 4000 koronát kitevő ösztöndíjat élvez; 
ezenkívül az egyház kezelése alatt álló Balassa Antal-féle 
alapítványból, a Balassa-családból leszármazó, de bárhol 
tanuló ifjak mintegy 3600 koronát kapnak. A szegény-
sorsú, szorgalmas, jó erkölcsű növendékek közül, vallás-
felekezeti különbség nélkül, egész tandíjmentességben ré-
szesül 20 növendék, ezeken kivül a tanárok fiai, a pro-
testáns árvaház növendékei s az alapítványi helyeken 
levők, összesen 11-en ; fél tandíjmentességben részesül 
19 i f jú ; így az elengedett tandíj felrúg mintegy 3000 ko-
ronára. 

A jótékonyságot más i rányban is igyekszik egyhá-
zunk gyakorolni, a mennyire szerény anyagi helyzete 
engedi. Az országos közalap részére, melyből az ország 
különböző vidékein levő szegény református egyházak és 
lelkészek, a Horvát-Szlavonországokban levő magyar refor-
mátus missziói egyházak s a hazában levő szórványok 
segélyeztetnek, közel 4000 koronát gyűjt és küld el egy-
házunk évenként. A néhai Teleki Sándor (mészárosmester) 
alapítványának kamatait , s a ,karácsonyi perselypénzt 
kiegészíti az egyháztanács az egyház pénztárából 400 ko-
ronára, s ez összeget 6, 8, 10 koronás részletekben 
kiosztja újév körül agg, vagy nyomorék és teljesen va-
gyontalan özvegyei között egyházunknak. A német leány-
egyházunk által alapított »Bethesda« című kórháznak 
200, a protestáns árvaháznak 60, a theologiai konvik-
tusnak 300 koronát ad évenként segélyül. Engedélyt ad 
a jótékonycélú Nagypénteki és Lorántffy Zs.-egyesületek-
nek arra, hogy a nagypénteki, illetőleg újévi délelőtti 
istentiszteletek alkalmával összes templomainkban és ima-
házainkban — egy bizonyos százaléknak az egyház 
pénztárába fizetési kötelezettsége mellett — gyűjtéseket 
rendezhessen. (Vége köv.) 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
közgyűlése. 

Tartották f. hó 16 — 18 napjain Debrecenben. Elnö-
kök: Kiss Áron, püspök és gr. Begenfeld József főgond-
nok. Képe a szokásos: első nap nagy tumultus, második 
nap csökkenő érdeklődés, harmdik nap csekély látogatott-
ság. A különböző bizottságok és előadók annyira elő-
készítenek, kidolgoznak minden ügyet, hogy a közgyűlésnek 
nincs más teendője, mint elfogadni a föltett propoziciókat. 
így aztán hamar is végeznek. — A mostani közgyűlésen 
alig volt valamelyes vita. Még legtöbb szót húzott ki és 
legnagyobb mozgalmat keltett a kerületi tankönyvkiad-
ványok ügye. De tartsunk sort. 

Az ősz püspök imádsága és emelkedett hangú beszéde 
után számba vették a tagokat, elparentálták az elhunyt 
híveket és nagyokat (Gsernák István esperes, Krüzsely 
Bálint jogtanár, Menyhárt János theol. tanár , Bakóczi János 
lelkész), fájlalták Isaák Dezső szatmári e. m. gondnok 
lemondását, s üdvözölték a helyébe választott Szegedi 
Antalt. 

Jöttek aztán a konventről áttett ügyek. Olyik egy 
kis meglepetést keltett. Teszem azt a budapesti egyetem 



mellett felállítandó prot. theol. fakultás kérdése. A han-
gulat eziránt nem volt kedvező; Tisza Kálmán felszólalása 
sem. Ugy látszik, csakugyan nem ju tunk addig, hogy 
»állami theol. t aná ra ink* legyenek, a mint sokan gúnyo-
san emlegetik. Az ügyet különben a kerület, véleményezés 
végett k iadta a theol. tanár i karnak . A konventi tökesegély 
ellenőrzését csak a b i r fokaránylagos egyházi adózásnak 
az egész vonalon való keresztülvitele után tar t ja lehető-
nek a kerület. Az idei költségvetésben rendelkezésre álló 
1400 koroná t pedig kiosztani k ivánja . 

A miniszter le iratára , a lelkészi fizetések állami 
kiegészítésére tar tozó összegek deponálási helyéül a debre-
ceni kir. adóhivatal jelöltetik meg. A kongrua kiutalt 
összegének e lszámolására nem egy, mint a miniszter ki-
vánja , hanem három hónapot tüz ki a közgyűlés. 

A nőnevelés ezúttal is ha ta lmas pár t fogóra lelt a 
kerületben. A f.-szabolcsi egyházmegye kérelmére, a Nyíregy-
házán felállítandó felsőbb Lányiskola javára , egyszer s 
mindenkorra , 3 éven át 2000 koronát , az internátusra 
10 éven át 1 0 0 0 — 1 0 0 0 koronát szavazot t meg. — A 
zsoltárforgalom emelkedését örömmel fogadta s készség-
gel belenyugodott, hogy az árak , az elárusí tóknak adott 
eddigi percentek meghagyása mellett száll í t tassanak le. Lesz 
tehát ezután az á r : 8° 52, 16° 38 kr. A kerület a zsol-
tárok kelendősége érdekében tájékoztató-felhívást fog ki-
bocsátani . A zsoltár-elárusítást 3 évre Telegdy K. Lajos 
u tódjának, Eperjesy István könyvkereskedőnek adta bizo-
mányba . 

Révész Imre műveinek kiadását hozzá méltó módon 
a k a r j a a kerület, a Révész-alap terhére, a Magy Prot. 
Irodalmi Társasággal karöltve eszközölni. Ide vonatkozólag 
egy kidolgozott szabályzatot fogadott el s küldött meg a 
többi egyházkerületeknek is. A szabályzat Révész Imre 
nagyszabású é le t ra jzának megírását is tervezi. 

Vallássérelmi ügyek is merültek fel. A hatalmas 
klérus új ra megmuta t ta , hogy ő az országos törvényt 
sem respektál ja . Az egri érsek és a sza tmár i püspök nem 
engedik meg, hogy a törökszentmiklósi és a szatmári 
zá rdákba já ró ref. leánynövendékekre a ref. lelkészeknek 
gondja legyen. A kerület megkeresésére az egri érsek 
nem is válaszolt ; a sza tmár i püspök pedig egyenesen ki-
nyilvánította, hogy a zá rdába ref. hitoktatót be nem bocsát. 
A konvent talán mégis csak kieszközli, hogy a törvénynek 
érvény szereztessék. 

Sorba kerül erre számos kisebb ügy tárgyalásra . 
Elhallgatjuk, csak a fontosabbakat , a közérdekübbeket 
említjük meg. 

Az esperesi kar j avas la tá ra a közgyűlés kimondta, 
hogy a tanító vagy tanár évközben állomását, az illetékes 
fennhatóság beleegyezése nélkül el nem hagyha t ja , s más 
hová meg nem választható. Az egységes liturgiát is sür-
gette az esperesi kar (bizony itt is má r a r ra az idő!); de 
ezt, a kerületek meghallgatásával , csak a konvent j ava-
solhat ja s a zsinat ál lapí that ja meg, s hiszszük, hogy meg 
is állapítja nemcsak az egységes, de a kornak megfele 
löbb liturgiát is legközelébb. 

Szabó J ános indí tványára Kun Bertalan püspököt, 
5 0 éves lelkészi jubi leuma alkalmából melegen üdvözli a 
kerület . Majd egy rakás beregi iskola ál lamosítását fogadja 
el. De itt jónak látott egy kis kerekkötőt alkalmazni, 
mert megdöbbent a tömeges államosítástól. — A sám-
soni egyházfenyfíéki szabályzatot a kerület, Dicsőfi József 
fellebbezése ellenére elfogadta. 

Az iskolaügyeket gyors tempóban tárgyalták le. 
Sasa Bela igazgatótanácsi jegyző referálása mellett. — A 
főiskolai tanárok fieetése, az 1897-ben jóváhagyott sza-
bályzat szerint, emeltetett, még pedig az akademian a 

törzsfizetés 1850 fr t ra , a gimnáziumban és tanítóképezdén 
pedig egy ú jabb 1600 frtos fizetési fokozat lepett eletbe. 
Ezen 1600 forintos fokozatba az igazgatótanács felvette: 
Kovács Lajost, Somogyi Pált, Elek Lajost, Orosz Istvánt, 
Sinka Sándort , Karai Sándort és K. Kiss Józsefe t ; az 
1400 frtos fokoza tba : Nagy Eleket, dr. Nagy Zsigmondot, 
Bosznay Istvánt, S. Szabó Józsefet és Török Pétert. — 
Tóth József és Liszka Nándor koll. tanárok nyugalomba 
vonulnak. Nevöket a kerület hálásan örökíti meg, s he-
lyökre pályázatot hirdet (közjogi és mathematika-fizikai 
tanszék). Mácsai Sándor ének- és Tóth Mihály torna-
tanárok fizetése 100 - 1 0 0 frttal emeltetik. — A Nagy 
József külföldi ösztöndíj-alapítványra Csernák Béla veg-
zett hittanhallgató vétetett fel. 

Következett a jogakadémián elharapózott párbaj-
mánia megszüntetését célzó tanácskozás. Megbízták az 
igazgatótanácsot, hogy dolgoztasson ki a t anárkar ra l egy 
megfelelő modus abhorrendit , mely végre kiirtja e vesze-
delmes mániát . Utasította továbbá a közgyűlés a tanári 
kart , hogy a korcsmázást és kávéházak latogatását is 
lehetőleg korlátozza. Ezzel szemben a vallasos nevelésre 
kiváló gondot fordítson. Ennek egyik eszközéül a refor-
máció emléknapját mindjárt iskolai ünnepnek is dekla-
rálta a kerület. 

Most jött a közgyűlés piéce de resistance-ja, az 
egyházkerület tankönyveinek bizományba való adása. 
E fölött nagy vita kerekedett . László Albert könyvkeres-
kedő, az eddigi házi kezelés mellett előállott jövedelem 
biztosí tásán kivül még évi 1000 frtot a jánlot t fel a kol-
légiumi könyvtár részére, Fényes a ján la t ! A kiadó-bizott-
ság azonban bizalmatlan lévén a már egyszer bizomá-
nyosnak megpróbált , de be nem vált László iránt, a házi 
kezelés fentartását javasolta . László, a ki izr. vallású, 
ú jabb fölterjesztéssel élt, a melynek bekezdő sorait én 
ide ik ta tom: »Ezekben a bizonytalan időkben, a melyek-
ben a harcias római katholicizmus próbál ja hazánkban is a 
szerencsét, önkénytelenül is egymás mellé simulnak a többi 
nem róm. kath. felekezetek*. — Hát csakugyan összesi-
multak, László megkapta a ref. egyházkerület bizományat , 
kellő garancia mellett 10 esztendőre. 

Ezzel — mellőzve az apróbb tárgyakat — tudósí-
tásomat be is végzem. 

Alföldi. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
közgyűlése. 

A tiszáninneni egyházkerület Miskolcon, május 16., 
17., 18. napjain tar tá rendes tavaszi közgyűlését, Kun 
Bertalan püspök és br. Vay Béla főgondnok elnöklete 
mellett a leánynövelde tágas és díszes nagytermében. Ugy 
az esperesek, mint az egyházmegyei gondnokok mindnyá-
ján megjelentek. A kerületi tanácsbirák és az iskolák 
képviselőin kivül volt még nagyszámú hallgatóság és ér-
deklődő közönség. Sőt pár órára Zelenka Pál tiszai ág. 
ev. püspök is szerencséltette látogatásával közgyűlésünket. 

Báró Vay Béla. az ősz, 84 éves püspök magas 
szárnyalású imája után meleg szavakkal üdvözölte az 
érdemekben gazdag püspököt, miskolci lelkipásztorkodá-
sának 50-dik évfordulója alkalmából, ki 60 év óta viseli 
vállán a palástot, ki a valláshoz való forró ragaszkodás és 
a tántorí that lan hazaszeretet is tápolásában töltötte idejet 
s követendő példa mindnyájunk előtt. Az ősz püspök 
könnyes szemmel, reszkető hangon köszönte meg e meg-
e m l é k e z é s t ^ egvben kijelentette, hogy ha szeretett kerü-
letének nagyrabecsült bizalma tovább is támogatja <>t 
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öregségében : az egyház hajója kormányrudjától csak a 
halál választja el. 

Ezután Radácsi György egyházkerületi főjegyző 
olvasta fel a püspöki jelentést a kerület szellemi és anyagi 
állapotáról. 

»Van egy sötét pont lelkem előtt — mondja az 
agg egyházfő — melyet a féltékenység nem csak az én 
lelkemben, de hitsorsosaiméban is, — úgy lehet, a való-
nál is sötétebbre fest, s ez nem más, min t : egyházunk 
jelenlegi helyzete, a melyet a fokozódó féltésből kifolyólag 
egyházi lapjaink majdnem kétségbeejtő fekete színben 
állítanak elénk, egy részről a protestáns szellem és ön-
tudat hanyatlása miatt, másrészről a legközelebbi időben 
életbe lépett interkonfesszionális törvények ferde kinövé-
sére s az a miatt előállott reverzálisok veszélyes voltára, 
a reakcióra, s végül az e téren ellenünk indított hajszára 
hivatkozván. 

Kétségen kivül fenyegető veszélyek ezek, elszomo-
rítják a vallásukat híven szeretők lelkét!« 

Ezen tény kijelentése után áttér a püspök az 
orvoslás végett követendő módozatokra : 

»Azt vallom magam is, hogy meggyengült bennünk 
az életfentartó erő, az egységes protestáns közszellem ; 
nincs bennünk az a lángoló hitbuzgóság, mint volt régen ; 
nincsenek közöttünk olyanok, kik máglyára mennének 
hitükért; — de erre nincs is szükség. Olyanok a bajaink, 
melyeket magunk orvosolhatunk. — Éleszszük elevenségre 
a protestáns közszellemet, bírjunk teljes tudatával annak, 
hogy az autonómia micsoda áldozatokat kiván«. 

»Nem lehet mondani, hogy a hivek áldozatkészsége 
kiapadt volna, s egy biztató fénysugár ez a jövőre nézve.* 

Előterjesztve az egyházkerület vagyoni állapotáról 
szóló adatokat, végül kijelenti, hogy az egyházkerület 
ügyei a megszokott mederben folytak az elmúlt évben. 

Az 1842-ben alapított papi özvegy-árvatár módo-
sított alapszabály tervezete került első helyen döntés alá 
a Fejes István szabályzata értelmében, a 8 egyházmegye 
beadott jelentése meghallgatásával. E tár állása megha-
ladja a 400,000 koronát. S elhatároztatott, hogy a 2 fo-
rintot fizetők segélyjogosultja 30, a 4 frtot fizetőké 60, 
a 6 frot fizetőké 90 írt segélyben fog részesülni évenként 
e gyámtárból. 

A magyar nyelvtan és számtan tanítása ügyében 
a kerület nem döntött, hanem a 8 egyházmegye vélemé-
nyes javaslatát áttette a ker. tanügyi bizottsághoz. 

Elhatároztatott , hogy a kerületi jegyzőkönyv és 
névtár jövőben 2 korona szabott árban lesz kapható. 

Jóleső örömmel vette tudomásul a gyűlés, hogy a 
»Sárospataki Lapok« oly jó anyagi viszonyok között van, 
hogy az irodalmi kör, mint kiadó jelentése szerint a je-
lenlegi segélyösszegnél (800 korona) nagyobbra szük-
sége nincs. 

A rozsnyói lelkész-kérdés is elintézés alá került, a 
gömöri egyházmegye fölterjesztése alapján. Állandó lel-
készi állomást akar e 400 lélekből álló lelkes gyülekezet 
szervezni és fentartani. Anyagi ereje ugyan csekély, se 
temploma, se paróchiá ja ; de biznak önmagukban, biznak 
a jóakaratú segítségben. E fontos kérdéshez hozzászóltak 
Dólcus Ernő, Bernát Elemér s Molnár József. Végre abban 
állapodott meg a közgyűlés, hogy kérni fogja a minisz-
tert, hogy a kongrua megállapításánál az ilyen fontos, 
püspöki székhelyen levő lelkészi állomásokat ilyen szem-
pontból bírálja el. 

Az eperjesi hitoktatás teljesítéséért Frenczel Ber-
talan abauj-vajkóci lelkésznek fizetése 200 koronával 
emeltetett. 

A konvent leirata alapján megválasztotta közgyűlé-

sünk konventi rendes tagoknak, egyházi részről: Fejes Istvánt, 
Badácsi Györgyöt; világi részről : Bernáth Elemért, Mecz-
ner Bélát. Póttagok let tek: Kérészy Barna, Révész Kál-
mán egyházi, Dóhus Ernő. Ragályi Béla világi részről. 

Tanulságos vitára adott alkalmat a konvent azon 
leirata, melyben panaszolja, hogy a domesztikai bevallási 
és befizetett összegek évről-évre kevesbednek, mi által 
attól lehet tartani, hogy a felséges célt a közalap nem 
szolgálhatja úgy, a mint kellene. Kerületünk e fontos 
kérdésben különösebb intézkedést nem lát szükségesnek, 
mert a mi kerületünk volt 20 év óta az, mely a leg-
rendesebben eleget tett magára vállalt kötelezettségének. 
Kéri a többi kerületeket is, hogy szorgalmazzák a meg-
ajánlott összegek befizetését, hogy hátralék ne szerepel-
jen ! Mindamellett megbízta az esperesi és gondnoki kart, 
Czinke István jegyzővel, hogy tanácskozzanak e mind-
nyájunkat közelről érdeklő fontos kérdés jó megoldása 
felől, hogy ha ujabb áldozatkészséggel föl nem lehetne 
emelni a megajánlott összegeket: akkor találjanak valami 
helyes utat és módot, a mi által e fenséges alkotása a 
debreceni zsinatnak fejlődjék, virágozzék és javítson a 
szegénységgel küzdő egyházak nyomorúságos helyzetén. 

Másnap került tárgyalás alá a sárospataki igazgató-
tanács többrendbeli jelentése, a mult évi számadások 
felülvizsgálásáról, az újabb alapítványokról, a Mudrony 
András hagyatékáról, továbbá az akadémiai tanárok fize-
tésemeléséről s Warga Lajos egyháztörténettanár nyug-
díjaztatásáról. 

A számadások, vagyonmérleg megerősíttettek; Soltész 
Ferenc főiskolai pénztárnoknak a felment vény megadatot t . 
Az alapítványok nagy köszönettel fogadtattak, s újabb 
bizonyságai ez alapítványok a nemes szivek megnyilatkozá-
sának a sárospataki főiskola jövője érdekében. A Mudrony 
András hagyatéka felől megerősítette a közgyűlés az igaz-
gató-tanács azon határozatát , hogy a pincében található 
borok árából, a végrendelet értelmében, a »Poklos* nevű 
kitűnő helyen lévő szőlőterület ültettessék be, mely közel 
15 kat. hold terület. A hagyaték értéke közel 100,000 ko-
rona, melynek kamata a tápintézet céljaira fordítandó. 

Szomorú szívvel értesült a közgyűlés Warga Lajos 
kitűnő tanárunk betegségéről. Egy évre való nyugdíjaztatását 
helyben hagyta teljes fizetéssel, s helyére, helyettes minő-
ségben, 1200 frt fizetéssel Rohosku József újhelyi káplánt 
s a külföldön két évet töltött jeles ifjút választotta. S 
alig tárgyaltatott le ez ügy, hozták S.-Patakról a sürgönyt, 
hogy Warga Lajos meghalt. E szomorú hirt nagy meg-
illetődéssel fogadta közgyűlésünk. Tehát örökös nyuga-
lomba költözött el ez a kitűnő történettudós tanár is, 
ki nagy tehetségét elégette a poros levéltárak okmányai 
között, ki hangyaszorgalommal munkálkodott nagy egyház-
történetén, ki utolsó éveiben agylágyulásban szenvedett. 
Áldás kisérje s í r jába s legyen áldott emlékezete! 

Nagy vitára adott alkalmat a főiskolai akadémiai 
tanárok fizetésemelésének kérdése. Nem azért, mintha át 
nem lett volna a közgyűlés minden tagja hatva azon 
gondolattól, hogy a szellemi munkás méltó a maga jutal-
mára, hanem csak azért, mert ez idő szerint nincsen 
miből e 6000 koronát fedeznie sem a kerületnek sem a 
főiskolának. E vitában részt vettek: Bernát Elemér, báró 
Vay Elemér, Komjáti Béla, Meczner József, Révész Kálmán, 
Fejes István, Szinyey Gerzson,Radácsi György, Zsindely 
István és dr. Tüdős István. 

Többen az államsegély elfogadása mellett nyilat-
koztak; többen ellene. Ugy látszik, hogy a főt. kerület 
az államsegélykérésbe könnyen nem megy bele. Saját 
erejéből fedezi a kiadásokat, a meddig fedezheti. Végre 
elhatároztatott , hogy a 400 koronával való fizetésemelést 



megadja elvben, s ha a főiskola jövedelme ki nem futná, 
zárassék a számadás minuszszal s a kerület dolga lesz 
aztán a többi. 

E vitában jelentette ki Fejes István, mint a főiskola 
algondnoka, hogy bár állásánál fogva ő is azon munkál-
kodik, hogy a tanári kar megkapja az őt joggal meg-
illető fizetést, mint szellemi munkás ; azonban el nem 
hallgathatja azon felfogását sem, hogy manapság nagy 
Magyarországon a tanártestületek egyébről sem beszél-
nek mint fizetésemelésről. Különösen a Beöthy Zsolt tanár 
elnöklete alatt álló tanár-egvesület mindig fizetésemelést 
követel. S mikor azt látjuk, hogy az erkölcs, a szellem 
munkásai is, a helyett hogy az iskolai nevelés fontos 
rendszerérői tervezgetnének, — csak fizetésjavítást sürgetnek, 
nem lehet csodálkozni azon, ha a világ anyagias. És a 
tanárok fizetésemelési követelésének Magyarországon nin-
csen ha tara! Hatványozott mértékű igényt, követelést sem 
az egyház, sem az állam nem képes kielégíteni. Egy 
24 éves okleveles tanár fizetése 1200 — 1400 forint. Egy 
épen olyan minősítvénynyel biró lelkész fizetését pedig még 
az állam is csak 600 forintra emelte föl ; a tanító fizetését 
400-ra. Az arány nem igazságos. Felelősségének teljes 
tudatában jelentette ki ez erős és szokatlan szavakat e 
tekintélyes testületben. De szavainak éle a sárospataki 
tanárokat nem érintette, * mert ő a pataki tanár-testület 
irodalmi, szellemi munkásságát mindég nagyra becsülte! 
És mégis lett harc és szellemi háború! 

Azon kongruás lelkészek, a kik 1899. évre még mit 
sem kaptak, a leküldött összegből illetményöknek 2/3 részét 
püspök úrtól ki fogják kapni ideiglenes nyugtákra, a kon-
vent megállapítása szerint. 

A tornai egyházmegye által fölvetett »Református 
tanítónőképző-intézet« felállításának gondolatát közgyűlé-
sünk nagy örömmel fogadta, s megbízta az esperesi és 
gondnoki kart, hogy adjon javaslatot ar ra nézve, mely 
utakat és módokat lát kivihetőnek annak elérésére, hogy 
e tanítónőképző intézet Miskolcon a leánynövelde telkén 
mielőbb felállíttassék. 

Tóth Pál leánynöveldei igazgató és Pataky Sándor 
kerületi pénztárnok fizetését kerületünk, érdemeiknek hang-
súlyozása mellett 4 0 0 — 4 0 0 koronával emelte. 

Józsa Antal gömöri tanfelügyelő és küldött fel-
szólalása és Bodor István igazgató jelentése és kérelme alap-
ján kerületi közgyűlésünk elhatározta, hogy a rimaszombati 
egyesült prot. főgimnáziumban a ref. ifjak vallásvizsgáira s 
általában a vallás- és énektanítás ellenőrzésére püspöki 
biztos küldetik a gömöri esperes, Nagy Pál személyében. 

Miután a ref. tanítók országos gyűlésüket ez évben 
Miskolcon fogják megtartani: közgyűlésünk 200 korona 
segélylyel járult a költség fedezéséhez az alsó borsódi ev. 
ref. egyházmegye felterjesztése alapján. 

Á székesfehérvári Vörösmarty-kör meghívása olvas-

* Mi is azt hiszszilk, hogy Fejes István eme nyilatkozata 
nem a sárospataki, sőt általában véve nem is a protestáns tanárok 
ellen irányult. A protestáns tanárok mindig nagyon szerények vol-
tak fizetési igényeik hangoztatásában, a sárospatakiak különösen. 
Nincs is olyan szegény tanári fizetés most már sehol e hazában, 
mint Sárospatakon, a hol az akadémián 1300 frt az alapfizetés 
(100 frt korpótlék, 300 frt lakbér), a főgimnáziumban pedig 1100 frt 
az alapfizetés (100 frt korpótlék és 300 frt lakbér). Az akadémiai 
tanárok most az alapfizetésnek 1500 forintra való fölemelését 
kérték. Nos ez bizony elég szerény kérés és erre nem vonatkoztat-
hatók Fejes ama szavai : »A tanárok fizetésemelési követelésének 
Magyarországon nincsen határa!* — Ne sokaljuk a tanárok fize-
tését s ne példálózzunk a lelkészeknek még szerényebb fizetésével; 
hanem igyekezzünk arra, hogy az egyháznak és iskolának minden 
tisztviselője a korhoz és az álláshoz méltó e l l á tóban részesüljön. 
A silány fizetése miatt elégedetlen tisztviselő nem áldás sem az 
egyházban, sem más testületben. Szerk. 

tátott ezután, melyben kerületünket a költő születésének 
dec. l én tartandó jubiláris ünnepélyére tisztelettel meg-
hívja. Közgyűlésünk Lévay József és Fejes Istvánnal kép-
viselteti magát az ünnepélyen. Mert úgy gondolkozik 
a kerület, hogy a magyar vallás magyar papjainak el-
maradniok nem szabad a »Szózat* halhatatlan költője emlek-
únnepéről. 

Rendkívül szépen járt el a kerületi közgyűlés az egri 
lelkész, Kovács Károly kérvényével, ki. tekintve az ő külön-
leges helyzetét a nagy érseki városban, tekintve, hogy 
eddigi fizetése mellett lehetetlen ott megélni: ha méltá-
nyolja a kerület munkásságát, az eddigi 300 korona ke-
rületi segélyt emelné fel 1000 koronára. E kérdéshez 
hozzá szóltak: Tóth Dániel, báró Vay Elemér, Meczner 
József, s ha itt különösen kiemelem a Vay felszólalását, 
teszem azért, mert felszólalásában olyan hévvel, lelkese-
déssel beszélt az egri egyház viszonyairól s a református 
közszellem erejéről és hatalmáról, a mi előtt önkéntelen 
meg kell hajolni, a kiben még él a Krisztus lelke. A se-
gély 1000 koronára fölemeltetett és szeretjük hinni, hogy 
ez összeg, a lelkes egri kolléga buzgólkodása folytán bőven 
kamatozik anyaszentegyházunknak! 

Az »erdélyi püspöki cím* kérdésében élénk vitát 
provokált Zombori Gedő kerületi tanácsbiró, ki nincs meg-
elégedve a konvent magatartásával e fontos kérdés elbí-
rálásánál. A nagyközönség nyugtalankodik ez enyhe intéz-
kedés miatt. Szóljon a kerület feliratilag a képviselőházhoz. 
Végeredményében határoztatott, hogy e jogsérelem ügyé-
ben a kerület bevárja a kultuszminiszter helyreigazítását, 
mi ha megnyugtatja a kedélyeket, e kérdést leveszi napi-
rendről ; ha pedig a rendelet a történelmi mult megtaga-
dását sanctionálná, akkor ez a kerület, mint eddig, ügy 
ezután is tudni fogja kötelességét! 

Örvendetes tudomásul szolgált, hogy a Horváth 
Mária-alap 194,316 kor. 76 fillér az ungi egyházmegyé-
ben, melynek évenkénti kamata az egyházak, lelkészek és 
tanítók segélyezésére fordíttatik. Ez összegből fizetik ungi 
lelkésztársaink még a »Sarospataki Lapok* árát is. Boldog 
egyházmegye az olyan, a hol ilyen derék alapítványok 
vannak. 

Kedvezően bírálta el a kerület Szuhay Benedek, kápolnai 
lelkész azon kérvényét is melyben sajtó alatt levő (»Az 
egyházlátogatás, Canonica visitatio*) terjedelmes munkája 
érdekében némi kiadási költségért, folyamodott. Közgyűlés, 
tekintve a munka közérdekű voltát, tekintve a szerző 
fáradhatlan szorgalmát, melylyel az anyagot e munkához 
összehordta s feldolgozta, tekintve, hogy még előfizetők 
ezután is lesznek: a munka kiadási költségeinek némi 
fedezésére, Vadászy és Révész felszólalásai után 200 ko-
ronát adományozott. 

A gömöri egyházmegye fölterjesztése alapján elha-
tározta közgyűlésünk, hogy az október 31 megünneplését, 
addig is, míg a zsinat ezt törvénykönyvbe iktatná, a fen-
hatósága alá tartozó összes népiskoláiban elrendeli. 

Jól eső örömmel jegyzem fel, mint tudósító, hogy a 
gyűlés másod napján a vil. elnöki széket Bernát Elemér, 
délután Ragályi Béla, harmad napján báró Vay Elemér 
töltötte be. A 84 éves ősz püspök azonban megköszönte 
a csekély számban ott maradt tagoknak is kitartó ügy-
buzgalmát a gyűlés bevégezése alkalmával. Tehát ő mind-
végig kitartott. 

Adja a kegyelem Istene, hogy még sokáig vezesse 
egyházkerületünket és szelídségével, hitbuzgóságával so-
káig legyen előttünk példakép az, a kit a kötelességteljesí-
tésben. az anyaszentegyház iránti lángoló lelkesedésben 
és a törhetlen hazaszeretetben ma sem inulhat felül senki 

Kápolna. Szuhay Benedek. 
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I R O D A L O M . 
** Kurzes Handbuch zum Religioasunterrichte 

(nach der Lehre der evangelischer Kirche helv. Conf.) 
für die k. u. k. Militár-Erziehungs- und Bildungs-Anstalten 
von Maximilian Kinsele, k. u. k. ev. Militár-Seelsorger 
h. C. in Kaschau. Kaschau (Werfer) 1899. 69 lap. Ára ? 
Rövid bevezetés után 3 részben tárgyalja a ker. hittant, 
erkölcstant és egyháztörténetet. A bevezetésben foglalko-
zik a vallással általában s a keresztyén vallással külö-
nösen. A vallás, szerzőnk szerint, »das Verháltniss des 
Menschen zur Gottheit*, a mi csakugyan nagyon általá-
nos valami. A ker. vallástanról azt tart ja, hogy az »han-
delt von den in den Evangelien enthaltenen Satzungen 
und Vorschriften«. Hol maradtak az apostoli i ra tok? 
S aztán több a keresztyén vallás, mint pusztán csak 
»Satzungok és Vorschriftenek* gyűjteménye. A ker. hit-
tanban felette hibás és evangélium- és protestánsellenes a 
hitről adott következő meghatározása : »Glauben heisst 
überzeugt sein, dass etwas, was wir mit unseren eigenen 
Sinnen nicht begreifen können, wahr ist, weil uns die 
Auctoritat der Mittheilenden dafür bürgt.« Ez pápista 
meghatározás; a Gatechismus Romanus s az esztergomi 
káté hitfogalmára emlékeztet. Ugyancsak hibás a hittani 
részben az úrvacsoráról adott következő meghatározása : 
»Nach der Lehre der ev. Kirche helv. Conf. ist das heil. 
Abendmalil eine einfache Gedáchtnissfeier des Todes 
J. Ghristi, wobei körperlich nur Brod und Wein genossen 
wird.« Ez nem a ref. egyház, hanem Zwingli dogmatikai 
felfogása, a melynél az úrvacsora sakramentumi és kom-
muniói jellege hiányzik. Nagyon röviden tárgyalja az er-
kölcstani részt s csak főbb vonásaiban az egyháztörténe-
tet. A magyar protestantizmus történetét épen csak hogy 
érinti. A történeti részben hibás a tárgyalás a 33. és 
42. §-ban . A csalatkozhatlanságról szólva meg kellett 
volna említenie az ó-kath. reformmozgalmat. E »rövid 
kézikönyv« egyéb tekintetben is erős javítást igényel. (Sz.M.) 

E G Y H Á Z . 

Egyházmegyei papi hitel-szövetkezet. Lágler 
Sándor kölesdi ág. ev. leik. indítványt fog tenni esperessége 
legközelebbi papi értekezletén papi hitel-szövetkezetek léte-
sítése iránt. Tervét ő maga így ismerteti a Prot. Pap c. 
folyóiratban: Egy egyházmegye lelkészi kara képezne egy 
hitel-szövetkezetet. Megalakulna a szövetkezet 10 évre. 
Kötelezné magát minden tag évenként 10—20 stb. korona 
befizetésére. A befizetett összegek a tagok közt kölcsö-
nöztetnek mérsékelt kamatra , úgy hogy a kölcsön egy-
tizedrésze évenként okvetlen törlesztettnék. A szövetkezet, 
mint testület, hitelt is vehetne igénybe a kölcsönszükségleté-
nek kielégítésére, a mely hitelről az egész szövetkezet 
testületileg és tagjai egyenként felelősséget vállalnak. Hitel 
csupán gazdasági beruházásra, p. o. marhaál lomány beszer-
zésére nyújtatnék, első sorban azoknak, a kik újonnan 

léptek hivatalba (és egyszersmind a szövetkezetbe). Kényes 
dolog az az egyénenként és testületileg való felelősség. 
De ha egy-egy községi hitelszövetkezetben a legkülönbö-
zőbb társadalmi osztályokba és rétegekbe tartozó elemek' 
kellő vigyázat és ellenőrködés mellett meg tudják bírálni az 
egyes tagok hitelképességét, s ritka eset, hogy veszteség 
előfordulna: mennyivel inkább lehetséges ez hivatali kollé-
gák között! Az egyesekre háramló anyagi előnyök mellett 
számításba jő az erkölcsi haszon. Erősödnék a testületi 
szellem, szorosabbra füzetnék a kollégiális, testvéri kapocs. 
Testesülést nyerne az apostoli szó: »Egymásnak terhét 
hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét!* 

A B a l d á c s y - a l a p í t v á n y kezelő bizottsága f. hó 
21-én tartotta meg évi közgyűlését Budapesten. A kerü-
letek képviseletében megjelent püspökök, főgondnokok és 
választmányi tagok, Tisza Kálmán elnöklete alatt meg-
hallgatták a mult évről szóló pénztári számadást , ügyészi 
jelentést, és mindkettőt rendben találva, helyben hagyták. 
Ügyészi előterjesztés értelmében megállapították a folyó 
évi költségvetést és a kerületek közt kiosztandó járulékok 
összegét. Az alapítvány jövedelmeiből az idén is, mint 
már a mult évben. 44.000 frt jut a kerületeknek, s 4 — 4 
ezer forint egyenlő összegekben fog közöttük felosztatni. 
— Végül a kisorsolás folytán megüresedett igazgató-taná-
csi állásokat töltötte be a bizottság, megválasztva azokra 
újra Fabinyi Teofilt, Szilassy Aladárt és Perlaky Eleket. 

Az egyet, énekügyi bizottság zenei albizott-
s á g a , m i n t a Spataki Lapokban olvassuk, f. hó 9. és 10-én 
tartotla meg gyűlését S.-alja-Ujhelyen. A bizottság tagjai, 
a beteg Lévay József kivételével mind megjelentek s be-
mutatták a ritmizált dallamokat. A régiek közül felvett 
és egységes elvek szerint ritmizált a bizottság mintegy 
85 dallamot és a benyújtott újak közül elfogadott 10—12-őt . 
E dallamokat nem fogják kinyomatni, azonban az elnök 
a szövegíróknak, kívánatra másolatban szívesen meg-
küldi. A bizottság munkálata az ősz folyamán egybe-
gyűlendő énekügyi bizottság elé fog terjeszttetni. 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s . Antal Gábor dunántúli ref. 
püspök f. hó 12-én Istvándiba szállt ki, hogy a gyüle-
kezet némely tagjai és a lelkész közt már régóta húzódó 
odiozus és perrel is bevégzett ügyet, a mi miatt az elé-
gedetlenek az egyházból kilépéssel fenyegetőznek, — 
békességesen elintézze. A presbitériumhoz és az oda meg-
hívott elégedetlenekhez a szeretet hangján szép beszédet 
intézett és felhívta őket a békélésre és a bírósági ítéletek-
ben megnyugodásra. Békéltető szavai azonban, a mint a 
Dtúli Prot. Lapban olvassuk, nem igen találtak meghali 
gattatásra és az elégedetlenek kibékülés nélkül távoztak. 
- - Bizony szomorú jele az időknek! 

E g y h á z a l a k u l á s . A zala-egerszegi ref. hivek el-
határozták, hogy egyházzá alakulnak s e szándékukat 
közölték is Somogyi Gyula esperessel. Az alakuló gyűlést 
f. hó 20-án tartották meg. 

E g y h á z m e g y e i e g y h á z i ér t ekez l e t . A debreceni 
ref. egyházmegye f. hó 8 -án tartotta meg értekezletét 
Berettyó-Újfaluban. Az értekezleten megjelentek Kiss Áron 
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püspök és gróf Dégenfeld József kerületi főgondnok is, 
a kiket nagy örömmel fogadott a gyülekezet. Az érte-
kezletet megelőzött istentiszteleten Biber József esztári 
lelkész tartot t imát és egyházi beszédet. Dávidháey 
János esperes-elnök megnyitó beszéde u tán Bernátli István 
utasí tot ta vissza erélyesen az ú j a b b a n ellenünk felhangzó 
v á d a k a t ; azu tán pedig Szabó Jenő báránd i lelkész tar-
tott felolvasást »A szociálizmus a keresztyénség szem-
pontjából« cím alatt . — Az értekezlet u tán a helybeli 
polgári hatóságok, iskolák és egyesületek küldöttségei 
tisztelegtek a püspök előtt ; délben pedig közebéd rekesz-
tette be az emlékezetes napot . 

A e r d é l y i ref . e g y h á z k e r ü l e t n e k f. évi június 
hó 7-én Kolozsváron t a r t andó »egyház i értekezlete* ügyé-
ben dr. Bartók, György püspök és br. Bánffy Dezső fő-
gondnok lelkes hangú felhívást intéztek a kerület minden 
rendű tagjaihoz. A felhívás szerint »az értekezlet célja az 
egyházi élet körébe vágó ismeretek terjesztése, a valódi 
evangel iumi hit ápolása , az egyházi és világi elemek 
közös m u n k á r a tömörítése*. Az »egyháztársadalmi föl-
lendülésre és m u n k á r a szükségünk v a n * ; mert »vannak 
ref. egyházközségeink, presbitériumaink, ha tósága ink ; van 
ref. kul tuszunk, i rodalmunk, törvényünk, de szükség, 
hogy legyen minden akadályt legyőző, életerős közszel-
lemünk*. Az értekezlet az egyházi és világi elemet az 
is tenországa építésére irányuló m u n k á b a n aka r j a egye-
síteni. »Szükség tehát, hogy e m u n k á b a n részt vegyen a 
pap a templomi kathedrán kivül i s ; részt vegyen a pres-
biter, a gondnok, hivatalos munkakörön kivül is ; sőt 
részt vegyenek e társadalmi munkában azok is, a kik ez 
idő szerint az egyházban hivatalos állást nem töltenek 
ugyan be, mindazáltal egyházunk élő kövei akarnak 
lenni: az ifjú is, a nő is, a férfi is. Az egyénnek munka , 
áldozat , lelki csat lakozás által örökkévaló, isteni célokba 
kell beolvadnia, hogy maga is örökkévalóvá válhasson.* 
Kívánjuk, hogy e lelkes szavak megtalál ják út jokat min-
den lélekhez s hogy a megtar tandó értekezlet is tenországa 
építésének nagy munká já t nagy lépéssel vihesse e lőbbre! 

A d u n á n i n n e n i ág. h. ev. egyházkerület augusztus 
hó 14., 15. és 16. napjain tar t ja közgyűlését Balassa-
Gyarmaton a vármegyeház dísztermében dr. Boltik Fri-
gyes püspök és Laszkáry Gyula kerületi felügyelő elnök-
lése mellett. A balassa-gyarmati egyház presbi tér iuma f. 
hó 10-én tárgyalta a vendégek fogadására vonatkozó 
intézkedéseket és bizottságot választott a szükséges 
lépések megtételére. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A gacs ílyi ref. egyház, köz-
felkiáltás űt ján Bartha Mór nyugalomba vonult lelkészt, 
a »Debrecen* politikai napilap szerkesztőjét választotta 
meg lelkipásztorává. — A hajdúböszörményi ref. egyház 
küldöttsége Zsigmond Sándor esperest hívta meg lelké-
széül egyik, megürült lelkészi á l lására . 

A tiszántúli egyházkerület egyházi értekez-
l e t é n e k nagy vá lasz tmánya f. hó 18-án ülést tartott 
Debrecenben, melyen a hölgytagok is szép számmal vol-
tak képviselve. A választmány előkészítette az ez év 

őszén Hódmező-Vásárhelyen tar tandó értekezlet tárgyait 
s apróbb folyó ügyeket intézett el. 

Az alsó nógrádi evang. lelkészi értekezlet f. 
hó 21-én Balassa-Gyarmaton tartotta meg ülését, a melyen 
foglalkoztak a belmissziói körök szervezése kérdésével és 
a nagy-geresdi egyezség ügyével. Az elsőt illetőleg, Mihalo-
vits Samu béri lelkész tar ta lmas előterjesztésének meg-
hallgatása után kimondta, hogy a lelkész-értekezlet a 
jövőben egyúttal belmissziói egyletnek is tekintetik ; tagul 
beléphetnek mindazok, a kik az ügy iránt érdeklődnek. 
Az uj belmissziói egylet egyelőre csak a vallásos iratok 
terjesztésére és az i f júságnak intenzivebb valláserkölcsi 
oktatására szorítkozik. A nagy-geresdi egyezség ügyét 
nem tisztán adminisztratív természetűnek, hanem lelki-
ismeretbeh ügyeknek is tekintik, mint a mely az ev. ref. 
testvérekkel való szorosabb összeköttetésre vonatkozik. 
Épen ezért a lkalmat adnak minden egyes egyháznak, 
hogy véleményét szabadon nyilváníthassa e tárgy tekin-
tetében is. Szóba került még a lelkészi könyvtárak ala-
pításának s a Selmecbányái tanítóképezde anyagi viszo-
nyainak a kérdése is, s ki is mondta az értekezlet, hogy 
a Selmecbányái tanító-képezdet lehetőleg támogatni fogja. 

I S K O L A . 

É r e t t s é g i k o r m á n y b i z t o s o k . A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter a protestáns középiskolák f. 
évi rendes érettségi vizsgálataihoz, az 1883. évi XXX. t.-e. 
23. §-ából kifolyólag a következő kormány-képviselőket 
küldte ki: 1. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületben: 
Budapestre dr. Hegedűs Is tvánt ; Halasra dr. Horváth Ödönt ; 
Kecskemétre : dr. Antal Gézát ; Nagy-Kőrösre: dr. Székely 
Györgyöt. 2. A dunántúli ev.ref. egyházkerületben: P á p á r a : 
dr. Kérészy Zol tánt ; Csurgóra Farkas Józsefet. 3. Atiszán-
inneni ev. ref. egyházkerületben-. Sá rospa takra : Baczoni 
La jos t ; Miskolcra: dr. Öreg Jánost . 4. A tiszántúli ev. 
ref. egyházkerületben: Debrecenbe: Kenessey Bélát ; Már-
maros-szigetre: dr. Ilosvay Lajost; Hódmezővásárhelyre: 
Szinyey Gersont; Sza tmár ra : Szöts Fa rkas t ; Kisújszállásra: 
dr. Kovács Pált ; Mezőtúrra: Géresy Kálmánt. 5. Az er-
délyi ev. ref. egyházkerületben: Z i l ah ra : dr. Ballagi 
Gézát ; Kolozsvárra: dr. Hegedűs Is tvánt ; Marosvásárhelyre: 
dr. Bartha Bélát ; Szászvá rosba : Csilcy La jos t ; Székely-
Udvarhelyre: dr. Ballagi Aladár t ; Sepsi-Szt .-Györgyre : 
Téglás ( i ábor t ; Nagy-Enyedre : dr. Schilling Lajost. 6 . A 
dunáninneni ág. h. ev. egyházkerületben: Pozsonyba : 
dr. M. Dietz Sándort ; S e l m e c b á n y á r a : Fischer Miklóst. 
7. A dá7iántuli ág. h. ev. egyházkerületben: S o p r o n b a : 
dr. Szlávik Mátyást. 8. A bányai ág. h. ev. egyházkerü-
letben: Budapes t re : dr. Gömöry Oszkár t ; Sza rvas r a : 
Wigand János t . 9. A tiszai ág. h. ev. egyházkerületben: 
Ig ló ra : dr. Fröhlich Iz idor t ; K é s m á r k r a : Walther Bélát; 
Rozsnyóra : Ilörk Józsefet ; Eper jes re : Góbi Imrét , Nyír-
egyházá ra : dr. Pecs Vilmost ; Rimaszombatba dr. 8-a-
deczky Lajost. 10. Az erdélyrései ág. h. ev. egyháeh ni-



letben: Nagyszebenbe és Medgyesre: Elischer Józsefe t ; 
Segesvárra : Asbóth Oszkár t ; Brassóba: dr. Schneller 
Is tvánt ; Besztercére: Böhn Károlyt. 11. Az unitáriusok 
egyházkerületében: Kolozsvárra: Kuncz Eleket. 

T a n á r i jub i l eum. Debrecen iskolái, az egyház és a vá-
ros közönsége f. hó 20-án ülte meg Dóezy Gedeon ref. felső-
leányiskolai tanár 25 éves igazgatói és 40 éves tanári 
jubileumát. A jubileumi ünnepélyen részt vettek, a kor-
mány képviseletében Berecz Antal min. tanácsos, a város, 
az egyházak és az összes iskolák elöljárói, s a legszíve-
sebb ovációkban részesítették az érdemes férfiút. Az egy-
ház ez alkalommal folyósította a jubiláns esedékes öt 
korpótlékát (500 f r t ) ; a tanítónők értékes ajándékkal lep-
ték meg, volt tanítványai pedig »Dóczy-alapítvány« cím 
alatt 2815 koronát gyűjtöttek. Délben ünnepélyes közebéd 
volt, este pedig a felső-leányiskolai növendékek sikerült 
hangversenyt rendeztek a jubiláns tiszteletére. — Ad mul-
tos annos! 

I sko la i t a n u l m á n y - ú t . A pápai ref. főgimnázium 
ifjúsága, Kiss Ernő igazgató kezdeményezésére, a pün-
kösti szünidő alatt tanulmányi kirándulásra indul Fiúméba. 
A kirándulásra már szép számmal jelentkeztek a növen-
dékek. 

A veszprémi ref. egyházmegyei tanító-egylet 
folyó évi junius 5-én tart ja nagygyűlését Veszprémben. 
Tá rgy : 1. Elnöki megnyitó, kapcsolatosan e kérdés fej-
tegetésével : szükséges-e külön tanterv az osztatlan isko-
l á b a n ? 2. Szakszerű előadások, illetve felolvasások, sza-
badon választandó tá rgyakból : Fejes Gábor, Váczy Sándor 
és ifj. Borbély Károly tanítók által. 3. Az egyházkerületi 
új rendtartás egyöntetű és célszerű alkalmazása. 4. Emlék-
beszéd néhai Pap István felett. Ta r t j a : Pintér Dénes 
tanár. 5. A Tanítók Házához anyagi hozzájárulás és mi-
kén t? S ezzel egyben br. Eötvös J. munkáinak a fenti 
célra minél szélesebb körökben leendő terjesztése. 6. Je-
lentés : A magyarországi ref. tanítók országos egyesületé-
nek alapszabályairól. Kiadatot t : Szabó Károly b.-füredi 
és Vargha Lajos lovasi tanítóknak. 7. Gyámpénztári je-
lentés s tagságdíjak befizetése. 8—9. Tisztújítás. Indít-
ványok. 

E G Y E S Ü L E T . 
Az országos protestáns árvaegyesület f. hó 

19-én, dr. Kováesy Sándor országgyűlési képviselő elnök-
lésével tartotta ez évi közgyűlését. A tagok nem nagy 
érdeklődést tanús í to t tak ; mindössze csak 21-en jelentek 
meg. Szőts Farkas theol. igazgató rövid megnyitó imája 
után dr. Horváth Zoltán egyesületi titkár felolvasta a 
választmány részletes jelentését az egyesület mult évi 
működéséről. A jelentés, melynek főbb adatait Lapunk 
jövő számában közöljük, az egyesület anyagi fejlődéséről 
örvendetes tényeket sorol föl. A jelentés kapcsán, a szám-
vizsgálók javasla tára elhatározta a közgyűlés, hogy Bendl 
Henrik egyesületi pénztárnoknak a felmentést m e g a d j a ; 

hogy a beterjesztett költségvetést, 54 ezer korona bevé-
tellel és kiadással jóváhagyja; hogy a választmányba 
id. Cséri Lajos, dr. Horváth Zoltán, Sachslehner Árpád, 
gróf Teleki Tibor, gróf Zay Miklós és özv. G-iergl Imréné 
tagokat beválaszt ja; hogy a női választmánynak a kará-
csonyi gyűjtés és a háztartás vezetése körül kifejtett 
tevékenységeért, özv. Zániory Kálmánnénak a férje ala-
pí tványának kiszolgáltatása körüli előzékenységeért kö-
szönetet szavaz, s hogy végül Zámory Kálmánnak, a ki 
az egyesületre száz ezer koronás alapítványt tett, arc-
képét lefesteti és nevét a nagy alapítók márványtáb lá já ra 
fölvésetteti. 

GYÁSZROVAT. 
f L a n c z i n g e r J á n o s homok-bödögei ref. lelkész 

elhunyt. — Nyugodjék békével! 
f W a r g a Lajos , a sárospataki ref. theol. akadémia 

rendes tanára, életének 65-ik, tanári működésének 32-ik 
évében, f. hó 17-én, hosszas szenvedés után elhunyt. A 
boldogult 32 éven át volt a sárospataki főiskola tanára 
és méltó büszkesége az egyházlörténelmi tanszéken. Nagy 
tudományát hirdeti s annak emlékezetét hosszú időkig 
fogja fentartani »A keresztyén egyház történelme* című 
kiváló munkája . Haláláról, a családon kivül a sárospataki 
főiskola tanár i kara is adott ki gyászjelentést. Temetése, 
méltó kegyelettel és megtiszteltetéssel f. hó 19-én ment 
végbe. — »Boldogok a halottak, kik az Úrban halnak 
meg; mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól és az ő 
cselekedeteiknek juta lma követi őket!* 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A római papságnak irányunkban táplált 

é r z ü l e t e nagyon is ismeretes. A hol csak alkalom mutat-
kozik, nem késik kimutatni türelmetlenségét. A sok közül 
fölemlítjük azt az esetet, a mely Garignanoban, Flórenc 
közelében történt a minap. Két leányka egy új testamen-
mentumot és több kisebb szentírási részt vett a falujuk-
ban időző kolportőröktől. Alig hogy elmentek, nem sokára 
vissza is tértek és pénzüket követelték, mivel rosz köny-
veket kaptak, mint a plébános mondá. A bibliaárusok 
megtagadták a pénz visszaadását, míg csak be nem 
bizonyítják a vádakat. A leánykák vagy három negyed-
óra múlva visszajöttek, de nem a pappal, hanem néhány 
fickó kíséretében. Ezek azután »gazemberek*, »protestán-
sok«, »eretnekek«, »gyávák« stb. efféle címek kiabálása 
mellett megkövezéssel fenyegették őket, ha a könyveket 
vissza nem veszik. A kolportőrök végre csakugyan vissza 
is vették a bibliákat, — de a pap győzelme valósággal 
vereség lett. A község lakóiban fölébredt a kíváncsiság s 
csakhamar egész sereg szentírást vásároltak. Sokan az 
egész estét a bibliaárusoknál töltötték, hogy Krisztus 
igazságát megismerjék. Ugyané vidéken egy pap kijelenté, 
hogy a protestánsokkal nem érdemes vitába bocsátkozni, 
mivel azok >a tűzre nagyon alkalmas fák*. Bizonyára 
szeretné a páter, hogy a máglyák tüze újra fellobogna. (Cs.) 
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* A p á p á s p a p s á g erkölcse . Bajorországban napi 
renden vannak a r. kath. papok erkölcstelenségei miatt 
felhangzó panaszok, úgy hogy maga az ultramontán >Bayer 
Kurir* is így kiált f e l : »Ez már mégis sok! . . . Keres-
nünk kell ennek a depravációnak az okát, mert ok nélkül 
ezek az elszomorító jelenségek nem fordulnának elő. Az 
eltussolás mit sem használ, hanem a leplezetlen őszinte-
ség és igazság nyomán kell az okát k i i r tani ! . .« Szokatlan 
dolog ez az őszinteség ott az ul tramontán táborban. (Sp. L.) 

* Lourdes . A chilei püspökkel Európába jött 
egyik jezsuita páter Lourdest is meglátogatta, és azt írta 
haza, hogy míg e búcsújáró helyen voltak, nyolcvan 
egyén gyógyult meg csodálatosan súlyos és rettenetes 
betegségekből. Ennek az állításnak az igaz voltát nagyon 
meggyöngíti egy tekintélyes francia nyilatkozata, a ki a 
Lourdesben uralkodó erkölcsi és vallásos állapotokról így 
ír: »Sohasem láttam ennél istentelenebb és elvetemültebb 
községet. Senki sem hisz itt másban, csak a pénzben. Az 
itt megforduló fanatikusok nagy tömege miatt ez a hely 
rablók barlangjává lőn, a hol kizsákmányolják a nép hi-
székenységét.* (Cs.) 

* S z e n t e l t óra láncok. A Magyar Néplap cimü pápás 
újságban olvassuk az alábbi jámborságot : A buzgóbb gyűj-
tőknek olyan ezüstözött, illetőleg aranyozott óralánccal 
fogunk kedveskedni, melynek hét szakaszán Krisztus Urunk 
keserves kínszenvedése van megörökítve, vagyis az úgy-
nevezett tizennégy stációkép látható gyönyörű kivitelben. 
Kívánatra az óraláncot a ferencrendieknél — a kiknek 
egyedül van erre joguk — meg is áldathatjuk. Ezüstö-
zött stációképes óraláncot kap az, a ki 5 előfizetőt gyűjt. 
Aranyozottat pedig, a ki 10 előfizetőt gyűjtött a pénz 
beküldése mellett.* Igazán bosszantó és visszatetsző, hogy 
egy újság Krisztus Urunk keserves kínszenvedéseit üzleti 
célokra akarja kizsákmányolni és reklámcégérnek kihasz-
nálni. Csodáljuk, hogy a ferencrendiek áldását nem külön 
taksál ja: elsőrendű áldás 5 korona, másodrendű áldás 
2 korona 50 fillér. — Ha a Magyar Néplap seftelni 
akar, az ellen senkinek sem lehet kifogása. Tessék ipar-
engedélyt váltani és boltot nyitni. De az alattomos kon-
kurrenciát vallási motívumokkal, egyházi áldásokkal lep-
lezni, utálatos, keresztyéntelen dolog. Igaz, hogy valamikor 
a bünbocsánattal is házaltak, de az legalább őszinte, 
nyilt szédelgés volt. Azok az áldások valódi uraságoktól, 
pápáktól kerültek, de honnan kerülnek a Magyar Nép-
lap szentelt óraláncai ? Nem lehetetlen, hogy épen a zsi-
dóktól, a mi ugyan nem devalválja értéküket, de furcsa 
világításba helyezi a hit örve alatt folytatott üzérkedést. 

* M. kir. m e z ő g a z d a s á g i m ú z e u m . — Budapestre 
utazó olvasóink figyelmét felhívjuk a m. kir. mezőgazda-
sági múzeumra, melynek gyűjteményét nemcsak a mező-
gazdák, hanem mindazok haszonnal és tanulsággal tekint-
hetik meg, kik a mezőgazdaság vagy valamelyik ága iránt 
érdeklődéssel viseltetnek. E múzeumban hasznos és kárt-
tevő állatok gyűjteménye, növénytermelési, kertészeti, 
gyümölcsészeti, szőlőszeti, állattenyésztési, baromfitenvész-
tési,- méhészeti, selyemtermelési tárgyak, gep- és eszköz-

modellek, talaj- és műtrágya-minták, emléktárgyak, épület-
modellek, statisztikai kimutatások stb. láthatók. A múzeum, 
mely a VII. ker., Kerepesi-út 72. számú házban van el-
helyezve, a hétfői és ünnepeket követő napok kivételével 
naponként d. e. 9 órától d. u. 1 óráig van nyitva és 
látogatása ingyenes. 

* Kére lem Azon nt. esperes urakat, a kik Az egy-
házlátogatás (cannonica visitatio) című kiadandó mű elő-
fizetési felhívását még be nem küldték, a legmélyebb tisz-
telettel arra kérem: e hó végéig méltóztassanak beküldeni, 
hogy a kiadandó példányok száma felől intézkedhessem. 
A mű különben most már minden bizonynyal megjelenik, 
s 3—4 hó múlva elhagyja a sajtót. Most már az előfize-
tési pénzeket (3 korona) is kérem; mert portómentesen 
csak azoknak küldhetem, a kik a megjelenésig ez összeget 
beküldötték. A terjedelmes történeti munka (20 nyomta-
tott ív) bolti ára 4 korona lesz. Előfizetéseket még min-
dig elfogadok. Tisztelettel maradtam Kápolnán (Borsodm. 
u. p. Sajó-Szentpéter) 1900. máj. 5. Szuhay Benedek e. 
m. főjegyző. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. B. Kápolna. Megkaptuk. Talán a jövő szám-

tól kezdve megkezdhetjük közlését lapunkban. 
A. J. P o z s o n y . Megkaptuk. Ez is igen ügyes. 

Mihelyt lehet, felhasználjuk. 
Sz. M. Eperjes . Megkaptuk; de helyszűke miatt csak 

a jövő számban hozhatjuk. 

P á l y á z a t 

a debreceni ev. ref. főiskola jogakadémiáján betöltendő 
politikai (Szártóry) tanszékre. 

A betöltendő tanszék tantárgyai : 
Alkotmány- és kormányzati politika, 
Magyar közjog, bevezetés jog- és államtudományokba, 
Bányajog, a mely tantárgy helyébe, a mint a tan-

tárgyak célszerűbb csoportosítására alkalom nyílik, más 
tantárgy illeszthető. 

A heti óraszám maximuma, special kollégiumokkal 
együtt 10. Megkívántatik a jogi vagy államtudományi 
doktorátus és az egyetemi magántanári képesítés a poli-
tikából, vagy magyar közjogból, s a mennyiben ez a képe-
sítés hiányzanék, ennek megszerzése a megválasztástól 
számított 2 év alatt kötelező. 

Csak ág. hitv. evangélikus vallású pályázó pályá-
zata vétetik figyelembe. 

A megválasztandó tanár az országos tanári nyug-
díjintézetnek jogosított és kötelezett tagja lesz s hivatalát 
az 1900. év szeptember 1-én foglalja el, szakkörébe vágó 
székfoglaló értekezéssel. 

Javadalmazás : 
a) rendes tanári fizetés évenként 3700 korona, a 

mennyiben azonban a megválasztandó tanár az említett 
egyetemi magántanári képesítéssel még nem birna, annak 
megszerzéséig tanári fizetése, az 1897. évi 183. számú 
egyházkerületi végzés rendel kezese értelmében csak 3000 
korona lesz; 



b) öt évenként 200 korona korpótlék, szabályaink 
értelmében a közvetlenül megelőzőleg megszakítás nélkül 
máshol eltöltött rendes tanári idő korpótlékjogosultság 
szempontjából beszámít ta tván; 

c) évi 800 korona lakbér. 
A pályázati kérvények, keresztlevéllel, a védkötele-

zettség teljesítését igazoló bizonyítványnyal, a képesítést 
igazoló okmányokkal, esetleg az eddigi alkalmaztatásról 
szóló bizonyítványnyal és ha van, az irodalmi működést fel-
tüntető iratokkal fölszerelve, a tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület püspöki hivatalához Debrecenbe az 1900. év 
június havának 20-ik napjáig adandók, illetőleg külden-
dők be. 

Kelt Debrecenben, 1900. évi május hó 18. 

Kiss Avon, 
püspök. 

P á l y á z a t . 

A debreceni ev. ref. kollégium gimnáziumában a 
mathematika és rajzoló geometria tanításával összekötött 
rendes tanári állásra pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak olyan ev. ref. vallású egyének, kiknek 
a mathematika- és ábrázoló mértanból, vagy mathematika-
és fizikából középiskolai tanári képesítésök van. 

A tanszék évi javadalmazása 2400 korona alap-
fizetés, 800 korona lakbér, öt évenként öt izben emel-
kedő 200 korona korpótlék, melyre nézve a más tanin-
tézetnél töltött évek beszámíttatnak ; később azonban az 
alapfizetés, az 1897. évi 183. sz. egyházkerületi végzésnek 
a fizetési fokozatokra vonatkozó rendelkezései értelmében, 
2800 koronára, sőt a mennyiben a tanintézetben a tanári 
javadalmazásnak később megvalósítandó fokozatai is egy-
házkerületileg meg vannak állapítva, 3200, 3600 koro-
nára, végül pedig az ötödéves korpótlék 400 koronára 
emelkedhetik. 

A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíj-
intézetnek jogos és kötelezett tagja. 

A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmá-
nyaikra, tanári képesítésükre és eddigi szolgálatukra s 
egészségi ál lapotukra vonatkozó okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket 1900. évi junius hó 20-ig a tiszántúli ev. 
ref. egyházkerület püspöki hivatalához adják be. 

A megválasztott tanár tanszékét, székfoglaló érte-
kezés tartásával 1900. szept. 1-én tartozik elfoglalni. 

Debrecen, 1900. évi május hó 18. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Pályázat két helyettes tanári állásra. 
A hódmesÖ-vásárhelyi, állami segélyben részesülő 

ev. ref. főgimnáziumban két helyettes tanári állásra pá-
lyázat hirdettetik, ú. m. : 

1. magyar és latin nyelvi és irodalmi, 

2. történelmi és földrajzi tanszakra. 
Megválasztott tanárok e megjelölt tanszakok mellett 

kötelesek esetleg az illető tanszakkal közel rokon más 
tantárgyak taní tására is vállalkozni. 

Évi díjazás 1600 korona törzsfizetés és 200 korona 
lakbér, évnegyedi részletekben előre kiszolgáltatva. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A pályázók életkorukra, vallásukra, képesítésükre, 

egészségi állapotukra és hadi kötelezettségükre vonatkozó 
okleveleiket és igazolványaikat f . évi június hó 10-ig 
bezárólag alólirotthoz küldjék be. 

A megválasztottak hivatalukat f. é. szeptember 1-én 
kötelesek elfoglalni. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1900 május 14. napján 

Szabó János, 
2—2 lelkész-elnök. 

P á l y á z a t . 
A hajdúnánási hat osztályú ev, ref. gimnázium-

ban az 1900/1901. tanévre pályázat hirdettetik egy mennyi-
ségtan-természettani rendes és egy magyar-latin, esetleg 
görög-latin helyettes tanári tanszékre. 

A rendes tanszék javadalma 2800 korona, a helyet-
tes tanszéké 1800 korona, a lakbért is beleértve. 

Pályázhatnak mindkét tanszékre okleveles tanárok 
vagy tanárjelöltek, esetleg oklevelet még nem nyert , de 
az illető szaktárgyakból egyetemi tanulmányokat végzett 
ev. ref. tanárjelöltek is. 

A helyettes tanári tanszék csak egy évre töltetik be, 
míg a rendes tanszékre megválasztott okleveles tanár 
egy évi sikeres működése után állandósíttatik és az orszá-
gos tanári nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja lesz. 

A már eddig is élvezett államsegély rendszeresítése 
és a folyamatban levő szerződés megerősítése után az 
állandósított rendes tanár törzsfizetése 3200 koronáig emel-
kedhetik s a megfelelő korpótlék élvezésére is jogot nyer. 

Okleveles tanár hiányában a rendes tanszék is oklevél 
nélküli helyettes tanárral töltetik be, kinek javadalma 
1800 korona, ha azonban időközben oklevelet szerez, 
azonnal a rendes tanári fizetés stb. élvezetébe lép. 

A születést, képesítést, netalán eddigi szolgálatot, 
hadkötelezettségi és egészségi állapotot föltüntető okmá-
nyokkal kellőleg fölszerelt pályázati kérvények f . évi 
június 15-ig a h.-nánási ev. ref. egyháztanácshoz nyúj-
tandók be. 

A megválasztott tanár állását f. évi szeptember 1-én 
elfoglalni tartozik. 

Hajdú-Nánás, 1900. május 14. 

Kállay Imre, Benkő Lajos, 
főgondnok. 2—2 lelkész-elnök. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR c e . É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tőség : 
I X . kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

Dérháza), h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési á r a : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. 

Eyyes szám ára 40 fll. 

Pünköst ünnepén. 
»Kereszteltettek Szent Lélekkel nem sok na-

pok után« — m o n d á a z Úr, s e l h a g y á a tanítványo-
kat, hogy visszaszálljon égi hazájába. És azután 
elmúlt kilenc hosszú nap, szomorúságban, imád-
kozásban és könyörgésben. Az angyali vigasztalás 
megbátorítá a csüggedt le lkeket; de a kilenc 
hosszú nap égő várakozása újra erős próbára 
tette őket. Nap mult nap után és a Lélek még 
mindig nem szállt alá. A názáreti Jézust köve-
tők kic&iny serege oszladozni kezd, mint a pász-
tor nélküli nyáj ; az ellenség diadalát üli, s ör-
vendve mondogatja : most már vége van mindennek! 
S a csüggetegebb lelkek is úgy látják: most már 
vége van mindennek. 

De nem. A tanítványok hite nem ingadozik. 
Kiegészítik az áruló Júdás helyét és várják 
türelemmel az ígéret teljesülését. A Mester ígérete 
szent; annak teljesülnie kell. A Mester nem fogja 
őket árvákul hagyni; mert hiszen nagy feladat 
áll előttük, a mely megoldandó: tanúivá lenni 
a Jézusnak a földnek mind végső határáig. 

És lőn, hogy »mikor a pünköst napja eljött 
volna, valának mindnyájan egy akarattal együtt. 
Akkor nagy hirtelenséggel lőn az égből, mint 
egy sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltölté 
az egész házat, a melyben ülnek vala. És látá-
nak kettős tüzes nyelveket, és üle mindenikre 
azok közül. Megtelének pedig mindnyájan Szent 
Lélekkela. A hit diadalmaskodott, a reménység 
meg nem szégyenült. Betölt az igéret ; most már 
előre : meghódítani, Isten országává tenni a 
világot. 

Minek mondjam tovább. Ismeretes minde-
nikünk előtt a történet : az első tanubizonyság-
tétel Jeruzsálemben, azután az egész Júdeában, 
Samariában és a föld mindvégső határáig. Hosszú, 
végetlen hosszú sorozata a küzdelmeknek; fel-
áldozása nyugalomnak, vérnek, életnek ; kereszt, 
megkövezés, máglya, — de a Léleknek útját el 

nem zárhatja semmi erőszak, semmi sötétség, 
semmi gonoszság. Halad diadalról diadalra, s 
ha láncot vernek reá : lerázza ; ha emberi talál-
mányokkal elhomályosítani akarják: felragyog-
tatja világát újra, mint az égő nap, hogy vilá-
gosságot, életet támaszszon a földnek mind végső 
határáig. Az Úrnak Lelke él, azt meg nem ölték, 
s a diadalmas ellenségnek rettegve kell látnia, 
hogy az a győzedelmes, a kit megölni hitt. 

Diadalmas Pünköst! Nagy napja a mi Urunk 
hatalmának ! Istennek és Krisztusnak Szent 
Lelke ! titeket ünnepelünk ma ! De ünneplésünk 
nem a teljes boldogság ünnepe. Szomorúan lát-
juk a csüggeteg, az oszladozó híveket; egyhá-
zunk vérző sebeit, s halljuk felhangzani a sötét 
ellenség diadalkiáltását megrongált, omladozó 
falaink körül. 

Ilát nem él, nem hat az Úr Lelke, hogy 
így bomladozunk és evangéliumi egyházunk 
diadala helyett annak vereségét kell látnunk ? 
Hát a sötét ellenség valóban gyözedelmesked-
hetik felettünk? 

Igen, ezt kell látnunk s éreznünk mindaddig, 
míg át nem megyünk a megpróbáltatás napjain, 
s úgy nem tudunk könyörögni, hinni és remélni, 
mint ama tizenkettő. Meg kell bizonyítanunk 
nékünk is hitünket, állhatatosságunkat, mint ő 
nekiek, s csak ha a próbát diadalmasan kiállot-
tuk, akkor vehetjük a Léleknek ama csudálatos, 
mindenekre képesítő erejét. 

S a próbáltatás napjai még nem tel-
tek le ? Nem ; de nem az Úr miatt, hanem mi 
magunk miatt. Olvassátok csak az irást : a tanít-
ványok flmind egyetemben foglalatosak valának 
az imádkozásban és a könyörgésben«, és ama 
tizedik napon »mindnyájan egy akarattal együtt 
valának« és pedig bizonyára nemcsak az apos-
tolok, hanem a többi hivők is és pedig bizo-
nyára nem tétlen reménykedések, vagy kétségbe-
esés, hanem imádkozások és könyörgések között. 

S mi hogyan vagyunk? Egyetemben, egy-
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akarattal együtt vagyunk-e? Együtt vannak-e a 
papság és a világiak? Együtt van-e a lelkipásztor 
híveivel ? Együtt van-e a lelkipásztor lelkipásztor 
társával? S együtt vagyunk-e mindnyájan, foglalato-
sak levén buzgó imádságokban ós könyörgésekben ? 
IIol van ez a keresztyéni, evangéliumi, szeretet-
teljes, hivő egység közöttünk? Bizony igen kevés 
helyen, — azt mondhatnám : sehol. Egyházkor-
mányzó világi elemünk csak a papokat ösztönzi; 
azoknak osztogatja a tanácsokat, de maga az 
egyházmegtartás nem csupán adminisztratív, de 
lélekben, hitben, erkölcsi példaadásban s áldozat-
készségben álló munkájától még mindig vissza-
vonja magát. Presbitériumaink merő adminisz-
tratív testületekké váltak s nem a »presbiter-
episkópusok« testületei többé. Lelkipásztorok és 
gyülekezetek közt nincs meg, vagy csak ritka 
helyen van meg a lélekben és szeretetben össze-
forrás, s a pásztor nem tud nyája nyelvén és 
a nyáj nem hallgat pásztora szavára. 

De talán a pásztorok megértik egymást, s 
közöttük meg van az apostoli egység? ;Ha meg 
volna, nem hangzanának fel a kicsinylő meg-
jegyzések, a gyanúsítások, mint a hogy felhang-
zanak. Talán akarunk tenni, de egymást meg-
érteni, egymással összeforrni még mindig nem 
tudunk. Felekezetiesség, eltérő theologiai állás-
pontok, partikularizmus, kerületi ós egyházme-
gyei hiuskodások még mindig elválasztanak egy-
mástól, s ha tanácskozunk is sok mindenről : a 
kivitel megbukik az egység hiánya miatt. 

Ebben rejlik a mi, még mindig tartó megpró-
báltatásaink titka, — s a míg mindnyájan egy 
akarattal nem tudunk egyesülni, acldig evangé-
liumi egyházunk sebei be nem gyógyulnak, meg-
romlott erősségei fel nem épülnek s ellenségeink 
diadalkiáltása el nem hallgat. 

Egyesülnünk kel lene; egy akarattal kellene 
lennünk, s akkor kitöltetnék mi reánk is a Lélek-
nek titkos ereje. De mi ronthatná le közöttünk 
az elválasztó korlátokat s mi egyesíthetne az 
egy akarattal való munkára? Az, a mi egyesí-
tette az apostolokat: az egyetemben való imád-
kozás ós könyörgés. Ha nem szégyenlenénk 
imádkozni, s ha a könyörgés egyetemben szál-
lana fel lelkünkből megváltó Urunkhoz : az az 
imádság ós könyörgés össszeolvasztaná lelkün-
ket hitben, szeretetben, szent akaratban, lanka-
datlan munkában ; s akkor majd mi is meg-
hallanánk a sebesen zúgó szélnek zendülésót; 
éreznénk, hogy megteltünk mindnyájan Szent 
Lélekkel ; tudnánk szólani nyelveken minden 
lelkekhez, s volna bátorságunk hirdetni az Isten-
nek nagyságos dolgait széles e hazában, s talán 
Istennek kegyelmével széles e világon i s ; — sötét 

ellenségeink pedig megveretve, megszégyenülve 
térülnének hátra előlünk. 

Tanítson azért e Pünköst keresztyéni, apos-
toli egységre, egyező akaratra, hogy megértvén 
egymást, megváltó Urunk kitölthesse reánk is 
Lelkének megvilágosító, megerősítő, megszen-
telő erejét! 

Hamar István. 

A Jézus Krisztus örökkévalósága. 
Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egyesületben. 

A Jézus Krisztus tegnap és ma 
ugyanaz, mindörökké is ugyanaz 
lészen. {Zsid. X I I I . 8.) 

(Folytatás.) 

I. 
Nézzük először taní tásainak örökkévalóságát. Jézus 

Krisztus maga világosan megjövendölte ezt. Egy napon, 
a templom előtt, melynek közeli pusztulását megjósolta, 
így szólt taní tványaihoz: »A föld és az ég elmúlnak, de 
az én beszédeim semmiképen el nem múlnak*. S az a 
meglepő, hogy mikor e szavakat mondta, még akkor 
egyetlen kimondott szava sem volt leírva, csak néhány 
szegény, tudatlan ember emlékezetére voltak azok bizva, 
kik akkor még alig értették. Nos, gondoljátok meg, hogy 
a thébai, a ninivei és delphii templomokban millió bálvány-
imádónak hitvallása volt márványba és ércbe vésve, a kik 
át akarták származtatni az utókorra isteneik nevét és 
hős tetteit, s mi maradt mindebből? Bizonytalan hagyo-
mányok, összefüggéstelen részei egy mithológiának, melyet 
alig lehet többé összeállítani. Istenségek nevei, kiknek 
tulajdonképeni szerepét még tudósaink kutatásai sem ké-
pesek kimutatni, s kik legföljebb érdekes régiségtani 
tanulmányok gyanánt tekinthetők. A világ urai által kö-
vetett büszke vallásoknak mind e bizonyítékai és emlékei, 
melyek a halhatat lanságnak voltak szánva, eltűntek a 
feledés nagy óceánjának sötét mélységeiben, — míg a 
Krisztus beszéde, fönnúszva, mint egykor a szentelt bárka 
a vízözön habjain, örökségévé, tulajdonává, kincsévé lett 
nemcsak minden következő nemzedéknek s a földön lakó 
minden magasabbrendü népfajnak, hanem minden egyes 
embernek, a legalázatosabbnak, a legszegényebbnek, a 
legnyomorultabbnak is ; a legutolsó parasztnak úgy, mint 
a legmegvetettebb napszámosnak. Próbáljátok meg eltün-
tetni e szavakat. Ha, Diocletian vakmerő álma szerint, 
minden keresztyén bibliát elégethetnétek : az evangélium 
lapjai holnap újra lennének irva, ezer meg ezer hívő 
háladatos szivének forrásából, a kik mindennap ebből 
merítnek maguknak világosságot és erőt, s oly biztosan 
és híven őrzik emlékezetükben, mint gyermekeik nevét, 
mint legdrágább, legszentebb emlékeiket. 

Azt mondhatná valaki, hogy a Jézus tanításainak 
ez a folytontartósága tulajdonképen nem is rendkívüli 
dolog, s nem is egyedül neki jutott osztályrészül. Azt 
mondhatnák, hogy mások szavai is túléltek már sok 



s z á z a d o t ; idézhetnének a nagy gondolkodók vagy a láng-
lelkű költők müveiből, a k i s Homér és Plátó óta sok 
fölséges és megragadó gondolatot hagytak az utókorra , 
s a kiknek munká i szintén egy részét teszik az ember i -
ség örökségének. Nem aka rom ezt e lv i ta tn i ; sőt meg is 
emlí tet tem az előbb. Igen, a Krisztuséin kivül még más 
szavak is tudtak hatást , bámulatot , lelkesedést kelteni ; 
m á s szavakat is megment a feledéstől az utókor hálás 
emlékezete. A lángész kiváltsága az, hogy minden művét 
a nagyságnak és az igazságnak oly m a r a d a n d ó vonásai-
val tudja felruházni , melyek túlélik sa já t korának bámu-
latát. De a Jézus Krisztus t an í tásának még más tulajdon-
sága is van. Halhata t lan és vál tozhatat lan az, nemcsak 
az idő tar tamban, hanem a ha tás természetében is, melyet 
gyakorol. Íme egy tan, mely minden időben és minden nemzet-
nél, a hova behatol, meghódít ja és rabul ejti az emberi lelki-
ismeretet. Nem azt mondom, hogy egyetlen népnek vagy nép-
fa jnak lelkiismeretét (mert akkor Mohamed vallása, melynek 
alávetik magukat az a rabok, vagy Buddháé, mely a távol 
kelet népe fölött uralkodik, fölérne vele); hanem úgy Sem, 
mint Japhet utódainak, szláv, szász, germán és gall fajok-
nak lelkiismeretét egya rán t ; annyira , hogy mind e nép-
fajok közt ezer és ezer lélek akad, a ki Krisztust 
hallgatva így szól, mint a hogy b izonyára ti is gyakran 
szól tatok: »Soha ember így nem beszélt, mint ez«. Ezer 
meg ezer lélek hajlik meg e csudálatos hata lom előtt, 
melyet megérzett a néptömeg, mikor először hallotta 
a Krisztust. Honnét ered ez a halhata t lan , örök hata lom ? 
Ha gondolkoztok fölötte, megtalál játok a magyaráza to t 
abban , hogy a Krisztus tana a legvallásosabb, mely valaha 
létezett. Megmagyarázom, mit értek ez alatt. A valódi 
val lásnak hivatása az. hogy megállapítsa a kettős viszonyt, 
melynek Isten és ember , továbbá ember és ember közt 
fönn kell ál lania. Nos hát, mi a Jézus Krisztus összes 
taní tása inak alapja, ha nem épen e z ? Mire céloz az egész 
tanítás, ha nem arra , hogy m e g m u t a s s a : milyennek kell 
lenni ennek a v iszonynak; miként törte azt szét a bün, 
s miként kell annak ismét helyreállí t tatnia a bocsánat 
által Isten részéről, s a hit által az ember részéről, s 
végre, hogy valósulhat az meg az életben, az igazság és 
a könyörület által ? íme, ez Jézus beszédének lényege, 
kezdve a hegyi beszéden; ez az a lapja bámula tos példá-
zatainak, rövid és ta r ta lmas mondása inak , bizalmas beszél-
getéseinek azokkal , a kik hozzáfordulnak. És mindez, el 
kell ismernünk, örökkévaló, mint az igazság. Mit tudnátok 
ra j ta változtatni mai kor gyermekei ? Talán azt a fogal-
mat, melyet .lézus nekünk az Atyáról n y ú j t ? Oh jól tudom, 
hogy ma, a XIX. század a lkonyán, az emberek szeretik 
megtagadni az Istent ; az a the izmus ma nagyon népszerű 
s azokra , kik azt vallják, hitük szerint, a szellemi felsőbb-
ség bélyegét nyomja . Jól tudom, hogy a tudomány nevé-
ben ma egy uj genesist ál l í tanak föl (mely különben azonos 
az Epikuréval), a mely a mi régi fogalmainkat a világ és 
az emberiség eredetéről mind meg aka r j a semmisíteni. 
Kezdetben. így mondják, csak parányok voltak, s ezek 
a parányok örökös mozgásban kavarogtak : majd ez a 

mozgás rendszeressé vált, s aztán, sok millió század 
múlva, az anyag rendeződött , s ismét sok millió század 
után az anyag, a maga számtalan formálódásai után 
szülte az életet, s ez az élet, mely eleinte tisztán növényi 
természetű volt, ismét sok század múlva önkényt és 
magától öntudatossá vált. Az öntudat szülte az értelmet, 
az értelem ismét az erkölcsi é rzéke t : következéskép tehát 
az élettelen parányok s a Krisztusban megjelent tökéletes 
szentség közt csak a fejlődő anyagnak egyszerű előhala-
dása van. Fogadja el a ki akar ja ezt a csudálatos gene-
sist, melynek én bennem minden, kezdve az okszerűség 
törvényén, ellentmond. Értse meg, a ki tudja, hogy hogy 
hozta létre a semmi a mindent ? hogy adta az anyag 
saját magának a legbámulatosabb fejlődést? hogy ter-
mett a khaószból a törvény, a semmiségből az élet ? és 
hogy lehet a kötelesség a maga legmagasztosabb kifeje-
zésében csupán a parányok véletlen összetalálkozásának 
végső e redménye ? ! Majd ha az ember, megtérve e téves 
tanokból, a világ előállását is szellemi forrásokra fogja 
visszavezetni; majd ha elismeri, hogy a semmiből nem 
támadhato t t élet, — az űrből a mindenség; mert min-
dennek, a mi e redményekben mutatkozik, okának is kell 
lennie; — majd ha az ember azokból az eredményekből, 
melyeket világnak, hatalomnak, bölcseségnek nevezünk, 
a m a természetes következtetésre jut, hogy mind ennek 
egy ha ta lmas és bölcs okozójának is kell lennie; — majd 
ha az ember, megértve sa já t lelkiismerete és akara ta sza-
vát , épen ilyen természetes következtetés folytán fölemel-
kedik a Teremtőhöz, a ki parancsol és igazgat; majd ha 
az ember megtalálja I s t e n t : találhat-e nagyobb, jobb, 
igazabb, szentebb, szeretőbb Istent a Jézus Krisztus Iste-
nénél ? Mi avult el tehát a Jézus Krisztus taní tásaiban ? 
Mi van túlszárnyalva ? Az evangélium erkölcstana talán ? 
A hegyi beszéd, vagy a fenséges példázatok? Az a fo-
galom talán, melyet nekünk az ember és a gyermek 
méltóságáról, vagy a halhatat lan lélek értékéről n y ú j t ? 
A könyöiület-e, melyet velünk s legutolsó ember társunk 
iránt is éreztetni a k a r ? Az igazságról és a testvériségről 
felállított eszményei-e? Óh értem, más kell a mai kor 
embereinek. . . . Nyissatok hát versenyt az örök erköl-
csiség tételeinek meghatározására . Állítsátok össze itélő-
székeiteket, s vár játok a megkoszorúzandó ú j erkölcstant, 
mely világosabban meghatározza , mint az evangélium, 
az emberi élet nagyságát, az emberi felelősséget, a ré-
szünkre kiszabott időnek értékét. Állítsatok össze igazabb, 
megragadóbb, népszerűbb példázatokat , mint a kérlelhe-
tetlen hitelezőé, az irgalmas szamari tánusé, vagy a tékozló 
fiúé. Talá l ja tok ünnepélyesebb, fenségesebb s az általános 
emberi lelkiismeretre közvetlenebbül ható hangokat. Mi-
után Istent kizártátok az erkölcstanból : zár játok ki belőle, 
szükséges következményképen a kötelesség érzését is ; a mate-
rializmus nevében nyomjátok el a szabadságot ; tanítsátok 
a növekedő nemzedéknek, hogy az erkölcstan tulajdon-
képen csak a jól felfogott érdekeken alapszik, — és majd ha 
odajutot tatok, hogy egy lealacsonyított, szfik látköríí ég 

alatt egy kicsinyes, anyagias, silány nemzedéket állítottatok 
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elő, mely mosolyog a hit, a bűnbánat , a bocsánat és az 
örökélet neve fölött; majd ha benépesítettétek Európát ezek-
kel a nyugoti khinaiakkal , akkor az örök evangélium, 
elhagyva partjaitokat, elviszi valamely ismeretlen népfajhoz 
a jövendőnek titkaival a legmagasabb, legszentebb, leg-
nagyobb erkölcsi ideált, mely az emberiséget valaha meg-
világosította. 

Bersier után franciából 
(Folyt, köv.) Vargha Gyuláné. 

I S K O L A Ü G Y . 
Fonomimikai előgyakorlatok az olvasás és 

irás tanításához. 
(Folytatás és vége.) 

Grosselin fonomimikai gyakorlatait következőleg is-
merteti a szerző: Nem kell azt hinni, hogy az olvasás 
tanításánál jelentkező nehézségek legyőzésére elegendők 
a jó kedv, a jó akarat, türelem, ügyszeretet, szóval az 
összes tanítói erények gyakorlása; mert oda, különösen 
a hangoztatási előgyakorlatok feldolgozásához, a Stephani 
és Graser fontos találmányai mellé még egy olyan lélek-
búvárnak a felfedezése kellett, a milyen a francia Gros-
seliné. E háromnak az egyesítéséből lehet alkotni egy 
olyan olvasás-tanítási módot, a mely a gyermek egyéni-
ségének, korának s szellemi erejének teljesen megfelel, 
s melynek segélyével a legszebb iskolai rend és fegyelem 
fentartásával, jó kedvvel, játszva érjük el azt, sőt sok-
kal többet, mint a mennyit az eddigi komoly, fárasztó, 
kimerítő munkával elérhettünk. 

Ha már a gyermekkorban kell az oktatást meg-
kezdenünk: ne forgassuk ki a gyermeket a maga való-
jából, hanem engedjék meg nekünk, hogy tanításunkat a 
gyermek természetéhez és képességéhez alkalmazzuk. Ha 
alakoskodni kell, tegyük meg mi ; könnyebb nekünk gyer-
mekké lennünk, mivel tényleg mindnyájan azok voltunk 
s saját tapasztalatainkból emlékezhetünk a gyermekkor 
sajátságaira, minthogy a gyermeket a magunk értelmi 
színvonalára emeljük. Olvasás-tanításunk pedig csak akkor 
lehet a gyermek természetének megfelelő, ha az emberi-
ség fejlődéstörténetével megegyezik. 

Az első emberek beszéde kezdetben csak az érzel-
mek oly önkénytelen hangjaiból állhatott, milyeneket örö-
münk s fájdalmaink közben akaratunk ellenére ma is 
szoktunk hangoztatni. De később az állatok hangjai, vagy 
a tárgyak mozgása következtében keletkező hangokat 
utánozgatták, s ezen utánzott hangokkal az illető tárgya-
kat vagy állatokat meg is jelölték. így nevezték el az 
emberek a dongót, mivel dong; a csengetyüt, mivel cseng; 
a fecskét mivel fecseg. Ilyen eredet látszik a legtöbb 
hangutánzó szónál, milyenek : dörög, durran, csattan, kop-
pan, reccsen, zörög, pereg, zuhog stb. 

Nagyon természetes tehát, ha az emberi beszédnek 
alkotó részeit, a hangokat, nem mesterkélten a szókból 
választjuk ki, hanem hangutánzás útján fogatjuk fel és 
úgy alakítunk belőlük értelmes szókat, mint a hogyan 
azok a szók a beszéd eredetével keletkeztek. 

Grosselin, mint nálunk Indali Péter, a mássalhang-
zók tiszta kiejtését úgy eszközli, hogy egyes állati, vagy 
a természeti erőkkel és tüneményekkel kapcsolatosan ke-
letkező hangokat utánoztat, minők pl. a kigyó sziszegése, 
a tehén bőgése, vagy a szél zúgása, az óra ketyegése stb. 

Ezen kivül minden egyes hangot olyan kézmozdulattal 
köt össze, mely azzal bizonyos eszmekapcsolatban áll, s 
mely mozdulat rögtön a rá vonatkozó hangra emlékeztet. 
Pl. az n hangoztatásakor a dongó hangját utánozzuk, s 
a dongást mindig olyan mozdulattal kisérjük, mely a 
dongónak fülünk körül ide-oda való repülését jelképezi. 
Ha tehát az n hangját akarom a gyermekkel hangoztatni, 
csak a szokott mozdulatot jelzem, s ez azonnal emléke-
zetükbe idézi a kivánt hangot. 

Rendkívül nagy mértékben támogatják e jelek az 
emlékezetet. Ha a hang kimondása csak egy pillanatig 
késnék, eszmetársítás útján a mozdulat rögtön segítségére 
siet; mert itt a hallás és látás emlékezetéhez a cselekvés 
emlékezete is hozzájárul. 

Olyanok ezek a fonomimikai gyakorlatok, mint egy 
kis testgyakorlat, s az utánzás ellenállhatatlan ösztöne, a 
játékkedv vonzza a gyermeket, hogy abban társaival 
együtt részt vegyen. Legfőbb értéke és elvitathatatlan 
pedagógiai becse pedig abban rejlik, hogy nemcsak kizá-
rólag az értelmet foglalkoztatja, de a gyermeknek minden 
érzékét, minden irányú cselekvőképességét igénybe veszi, 
s ezért figyelmük nem lankad, a munka sem fáradságot, 
sem elviselhetlen unalmat nem okoz, hanem csakis élve-
zetet szerez. 

Annyira könnyűek és természetesek e gyakorlatok, 
hogy nemcsak a 6 éves, de még a 3 éves gyermek agyát 
sem terhelnék meg. Mindamellett e jelek, melyek a han-
gokat kisérték, nem csupán arravalók, hogy az előadást 
élénkítsék, vagy a hangot emlékeze tbe idézzék; mert en-
nél még sokkal íontosabb feladatuk is van. Azok teszik 
lehetővé a hangok összerakását oly módon, mely a han-
goztatómódszer eszméjének teljesen megfelel. Lehetővé 
teszik azt, a mit eddig semmiképen érvényre emelni nem 
tudtunk: az előgyakorlatok folyamán a hangok összeté-
telét, s mire egyikünk-másikunk hosszas gyakorlat után 
ösztönszerűleg rájött , de a minek kifejezést adni, mit 
másra átruházni nem tudunk: a helyes olvasástanítás 
titkát megfejtik előttünk. Azon szótagok összefoglalására 
ugyanis,' melyekben a magánhangzó előzi meg a mással-
hangzót, nálunk is előfordul még itt-ott utasítás, hogy 
t. i. vontatva olvastassuk egyiket a másik u tán ; de azokra 
nézve, melyekben a mássalhangzó, mint előhang szerepel, 
tankönyvirodalmunkban elfogadható nézetet sehol sem 
találunk. Ezek közül a legeredetibb s legnaivabb a Gön-
czyé, ki a következő tanácscsal szolgál : »Találtassa ki 
a tanító a gyermekkel, miként kell két betűt egymásután 
hangoztatni.* 

Grosselin methódusa szerint, hogy a gyermekek a 
vontatott olvasáshoz hozzá ne szokjanak, az előgyakor-
latokat épen olyan szótagok összetételén kezdjük, melyek-
ben mássalhangzó előzi meg a magánhangzót. Ő meg-
tanít arra, hogy a hangoztatás elméletét nem szabad az 
oktatásnál szószerinti értelemben vennünk, hogy t. i. han-
goztassuk a betűket megszakítás nélkül egymásután, a 
mint következnek. Az ő rendszeres gyakorlatai nyomán 
hozzá kell szoktatnunk a gyermeket, hogy az első jelre, 
mely rendszerint egy mássalhangzót képvisel, ne mondja 
ki a hangot, csak a beszédszervét igyekezzék olyan al-
kalmas helyzetbe hozni, vagyis előkészíteni, hogy az 
utána következő jelre, mely valamely magánhangzónak 
felel meg, mindkettőt szótaggá válva kiejthesse. 

Vegyük pl. a szó t : só. Itt a tanítónak nem kell 
megneveznie az összefoglalandó hangokat, csak jelzi előbb 
azon mozdulatot, mely a gyermeket az s hangjára emlé-
kezteti. A gyermekek utánozzák a mozdulatot, de nem 
mondják ki az s hangját, hanem előkészítik a k imondásra 
a szájukat, s csak mikor a tanító a második mozdulat-



tal az ó jelét mutat ja , mondják ki ügyesen a kettőt 
együtt, szótaggá foglalva. A két mozdulat természetesen 
észrevehető megszakítás nélkül követi egymást; mindazon-
által úgy, hogy egyik a másiktól jól megkülönböztethető 
legyen. 

Az a fáradság, meiy a hangok összekapcsolása 
alkalmával a külső jelzésnél mutatkozik, csak látszólagos. 
Az csak halvány szimbóluma annak a nehéz küzdelem-
nek, mely ilyenkor az agyban lefoly. Valamint a szinész 
nem tudná a ha ta lmasabb emberi érzések és indulatok 
festéséhez az illő hangot eltalálni, ha azoknak megfelelő 
taglejtéseket nem alkalmaz, úgy itt is határozottan ész-
revehető, hogy az egymást követő két mozdulat az össze-
vonást elősegíti, s ez által az agy működését megköny-
nyíti. Ezzel az olvasástanítás legnagyobb nehézségének, a 
szinthetikai hangoztatásnak rejtélye, melynek megoldási 
módját eddig még nem ismertük, meg van fejtve. 

A hangok összefoglalásán kivül az olvasástanítás-
nak van még egy másik, valamivel csekélyebb jelentőségű 
nehézsége: a betütanltás. Itt is, mint a hagoztatásnál, az 
emberi nem mívelődéstörténetét, illetve az irás fejlődés-
történetét kell alapul vennünk. 

Egy régi magyar ARC. szerzője az irás eredetére 
nézve a következőket mondja : >Midőn az emberek meg-
látták a fák, állatok és más tárgyak árnyékát, könnyen 
rájöhettek arra , hogy hasonló képeket rajzoljanak, s így 
feltalálták a festészetet. A festett képeken viszont észre-
vehették, hogy azok néha különböző gondolatokat köl-
tenek fel, pl. egy temetés képe eszünkbe juttatja, hogy 
szüleinket, kedveseinket elveszthetjük, s árvák, gyámol-
talanok maradhatunk. így jöttek arra, hogy gondolataikat 
is, pl. egy jó tanácsot, intést s izenetet is próbáljanak 
lefesteni. E végre előbb bizonyos képeket használtak, 
pl. egy szem jelentett vigyázatot, gondviselést; egy páva 
f a rka : a szépség múlandóságát ; egy farkát harapó kigyó: 
a végtelen időt stb.< Ilyen képekkel folyt kezdetben az 
irás. A gyakorlati tapasztalat bizonyítja, hogy ez az em-
beriség gyermekkorában keletkezett Írásmód, a haladás 
előnyeit felhasználva, s a jelen viszonyokhoz alkalmazva 
a gyermek figyelmét a legnagyobb mértékben lebilincseli, 
érdeklődését felébreszti, szóval az ő természetének s 
értelmi erejének egészen megfelel. 

A gyermek u. i. nem mindent lát, a mit néz, — 
csak azt látja meg, a mit szeret. Hármiféle tárgy akad-
jon a kezébe, csak akkor kezd iránta valóban érdeklődni, 
ha azt az ő alkotó képzelete egészen más rendeltetésű 
tárgygyá tudja módosítani. Ha egy karikát talál, vagy az 
uj jára húzza, vagy a szeméhez illeszti, s akkor már tet-
szik neki, mert vagy gyűrű, vagy szemüveg lesz belőle. 
Egy darab fácska csak akkor okoz neki gyönyört, ha azt 
oldalára kardnak kötheti, vagy valamely más ismert 
eszközt helyettesíthet vele. 

A gyermek a mostani tanításmód mellett a betűk-
ben csak kuszált vonalakat lát, melyeknek megismerése 
és egymástól való megkülönböztetése benne tudásvágyat 
nem ébreszt, szellemét munkásságra nem serkenti, s a 
mely működés még felnőtt emberek között is csak egyes 
kiművelt eszű tudósoknak okozhat lelki gyönyört, a gyer-
meket ellenben unalommal tölti el. Ennélfogva ez a munka, 
mivel valóban nehéz és fárasztó munka alakjában tör-
ténik : számára csak kényszermunka marad. 

Hogy a gyermeket a látásra képessé tegyük, magát 
a látott tárgyat kell megkedveltetnünk, a mit csak olyan 
hasonlatok útján érhetünk el, melyeket mostani betű-
alakjaink és bizonyos, a gyermek által kedvelt tárgyalakok 
közötti összefüggés nyomán alkalmazhatunk. Sok olyan 
gyermek van, a kinek akárhányszor elmondhatjuk, pl. az 

r betűre mutatva, hogy annak neve r, és még sem 
tudja'; míg ha egyetlen egyszer mondjuk neki : »Nézd, 
itt van egy álló vonal, s hozzá van illesztve egy kis 
pont, mely úgy néz ki, mint a kis kutyának a füle. Hogy 
is tesz a kis kutya, mikor haragszik? úgy-e így : rrr. 
Mi tehát ennek a neve? —r. Az így szerzett ismeret 
mindig megmarad és pedig azért, mert a hasonlat meg-
kedvelteti a gyermekkel magát az alakot és egyúttal tá-
mogatja az emlékezetet a hang kimondásánál. 

Ilyen jelekhez köti szerző minden betű ismertetését, 
mert a szó szabályozza a gondolatot, tisztázza a látást, 
fejleszti a beszélőképességet és élesíti az értelmet. 

Az irvaolvasásról következőket mondja a szerző : 
Tartsuk meg az irvaolvasást teljes épségében. Végezzük 
el kényelmesen, erőltetés és siettetés nélkül. 6 hét alatt 
a hangoztatási gyakorlatokkal párhuzamosan a kitűzött 
rajzolási és irási kézügyesítő gyakorlatokat, s azután 
írással is járuljunk a szerzett ismeretek megszilárdításához. 
Mert ez az irvaolvasás tulajdonképeni célja, lényege. Ne 
használjuk az irást, mint eddig, ismeretszerzésre, hanem 
csakis a szerzett ismeretek állandósítására. 

A betűk hangoztatására, ismertetésére, írására és 
összefoglalására mindenütt megadja szerző úgy a szük-
séges elméleti ismertetést, mint a gyakorlati példakat, 
melyeket, mint tapasztalatból mondja, 6 hét alatt köny-
nyen el lehet végeztetni a gyermekekkel, s ez a 6 hét 
tökéletesen elég arra, hogy a gyermek további, ú. n. 
irás-olvasási munkáját megkönnyítse. 

Gzukrász Róza módszere, hiszem, rövid időn el fog 
terjedni, mint a hogy most is sokan alkalmazzák már 
azt olyan tanítók és tanítónők, a kik a rájok bízott gyer-
mekek boldogulását, az ismeretekben való haladását szi-
vökön hordják. Ha nem sajnálják tanítóink a gyakorla-
tok elsajátítására szükséges időt és fáradságot, bizton 
merem állítani, hogy munkájok sikeresebi), eredményesebb 
leend a mostaninál. Szeretném, ha minden falusi isko-
lánkban megismernék és tanítanák e módszert, mert 
rövidebb idő alatt és a mi legfőbb, sokkal könnyebben 
tanulnának meg írni és olvasni gyermekeink. 

A könyv 65 lapra terjed, s úgy elméleti, mint gya-
korlati részében alapos tudásról, valódi ügyszeretetről 
tanúskodik. Melegen ajánlom tanítóink figyelmébe! 

Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

Mária és Isten könyörületessége. 
(Folytatás.) 

Mária a római kath. emberre nézve mindenekelőtt 
a tiszta, szentséges szűziesség ősképe. Minden vonása 
szent érzelmekről tanúskodik; egész lénye felette áll a 
közönséges földi vágyaknak. 

A hivő szeme az Istennel teljes emberi méltóság 
legdicsőbb és legszeretetreméltóbb kinyilatkoztatását latja 
benne. A művészet legnagyobb mesterei minden erejöket 
kimerítették abban, hogy róla e képzetnek megfelelő képet 
alkossanak; olyan képet, melyben az égi és a földi, a 
fenséges női lélek minden szent büszkesége, a külső 
megjelenés legmagasabb fokú kellemével párosulva, töké-
letes harmóniába olvadjanak össze. A szent szűz azonban 
egyúttal szent anya is, ki az anyai méltóság minden fen-
ségét és kellemét magán hordozza; ki most gyöngéd, át-
szellemült tekintettel néz bölcsőben szendergő gyermekére, 
majd örömet sejtő büszkeséggel tartja azt karjai között. 



Minden anyának, ki új életet tartva karjai között, 
Máriára feltekint, az a sejtelem vonul át szivén, hogy a 
Mária méltóságából neki is jutott valami és hogy a gyer-
mek Jézus titkából az ő gyermekében is él valami. És 
így az anyai szeretet és anyai boldogság emez átszelle-
mült képéhez minden más közönséges anyának van bizo-
nyos benső vonatkozása. Azonban a minden anyák eme 
legszentebbikének egyúttal mélységes fájdalmat is kellett 
szenvednie, midőn ott állott fiának keresztfája alatt s tőr 
járta át szivét. És a nagy művészek a kereszt alatt és a 
sír felett álló anyát a legmélyebb és legszentebb anyai 
fájdalom mintaképévé avatták fel. Mennyi fenséges képet 
tudtak ez érdemben megteremteni, a melyek olyan sokat 
tudnak mondani minden fogékony kebelnek. A haldokló 
gyermekeit átölelő anyát különben a művészet nagy 
mesterei már Jézus előtt jóval elfogadták legfenségesebb 
alkotásaik tárgyául, Niobenak, a szerencsétlen anyának 
képében, ki nem képes a halál nyilait viruló gyermekei-
től távol tartani. Ők azonban bámulatos képeikben csak 
azt az engesztelődés nélküli anyai fá jdalmat állítják elénk, 
mit a pogány istenek irigysége idéz elő, míg a keresztyén 
művészet azt a legnagyobb fájdalmat festi, a mely nem 
tusakodik Istennel, hanem tudatával bír annak, hogy ínég 
a legborzasztóbb fájdalom is Isten örök bölcseségén és 
szeretetén alapul. Mennyi fenséges éneket szerzettek Mária 
dicsőítésére, a melyek telve vannak fenszárnvaló lelkese-
déssel, égi örömmel, mélységes bánat ta l ! Sokan hallhat-
ták már közületek azt a megragadó éneket, mit De Bene-
diktis Jakab a fia keresztje alatt álló Mária tiszteletére 
szerzett és a mit egy, vele lelki rokonságban álló egyén 
megkapó dallammal látott el. Azt az éneket, melynek 
kezdete ekként hangzik : 

Stabat mater dolorosa, 
Juxta crucem lacrimosa, 
D u m pendebat filius, 
Gujus a n i m a m gementem, 
Contristatam et dolentem 
Pertransivit gladius. 

Azonban a hivő római katholikus nemcsak a gyer-
mekében boldog és a fia halála miatt kesergő anyát látja 
Máriában, hanem egyúttal égi dicsőségben uralkodó király-
nőnek is tekinti őt. A pápás hivek minden év augusztus 
15-én megünneplik Mária mennybemenetelét, s ez az ő 
egyik legfényesebb és legszebb örömünnepök. A ki jár tas 
a művészetben, tudni fogja, hogy hány nagy művész 
ábrázolta már ki a mennybe szálló Máriát, egy dicső nő-
alak képében, kit számtalan angyal vesz körül. 

Mária azonban a pápás hivő előtt nem maradt 
pusztán kegyes anya, Jézus édes anyja. N e m ! ó isten-
anya, a kiből, mint valami túlvilági napból, az isteni 
könyörületesség sugarai lövelnek szerteszét. Igen, ő min-
den szorongatott embernek anyai barátnője. Megérti 
annak minden fájdalmát, minden bánatá t , mint egy jó 
a n y a ; tudja, hogy az emberi szivet semmi sem izgatja 
fel jobban, mint a háztartás és a családi élet aprólékos 
gondja. Érzi a testi és lelki fájdalmakat egyaránt ; ép 
azért az ember bátran viheti elibe minden gondját, min-
den baját. Másrészről azonban méltóságos égi királynő is, 
ki ég és föld felett uralkodik. így eshetik meg aztán, 
hogy ez a Mária mindenkinek istápja. Segíti a fóldmívest, 
ki a magot szór ja ; a tengerészt, ki viharkorbácsolta 
hullámokon hányódik; segíti az ifjút és a hajadont, midőn 
házaséletre lépni k ívánnak; az atyát , kit házi gon-
dok gyötörnek; a betegeket és szenvedőket, Ínségükben 
szelídségével támogatja őket. így kiséri Mária a hívőket 

minden utaikon végig; így áll oldaluk mellett a leg-
setétebb és legnehezebb órákban is. Sőt, mikor már 
nyugtalankodni kezd a lelkiismeret és érezni kezdi az 
Isten igazságossága szigorát ö n m a g á b a n ; mikor megtörik 
és összeroskad a szív, akkor is csak Máriánál talál mene-
déket a reszkető kebel, A »Faust« nagy német költője a 
szegény Margitot oda térdepelteti a Mária-kép elé és eme 
szavakat adja a jka i ra : 

» Mária ! 
Bánatnak anyja 
Lásd meg az én k e s e r v e m e t ! 
Ki s zűdben karddal 
Ezernyi kínnal 
N é z e d haldokló gyermeked . 
Az égre n é z e s z , 
Sóhajt intézesz 
Fel , onnan várod a kegyet. 
Mária! 
Bánatnak anyja! 
Lásd meg az én keservemet . 

A köznép vallásos kegyessége, a lelkesedés hevében 
nem veszi figyelembe aggódólag a hivatalos egyházi tan 
határait és megkülönböztetéseit, hanem a kegyteljes anyá-
ban az egész isteni dicsőség megnyilatkozását látja. A 
pápás vallástanító minduntalan hangsúlyozza ugyan, hogy 
Mária csak a leghathatósabb közbenjáró Istennél, s hogy 
őt nem imádás, hanem csak hódolat illeti; csakhogy az 
élő, szilárd kegyesség mindig szigorúan monotheisztikus 
szokott lenni, a mely csak egyetlen hatalomnál keres 
menedéket, annál, a mely mindenható és egyúttal könyö-
rülő is. Azonban, ha a kegyes felbuzdulás pil lanatában 
úgy látja is az igazi római keresztyén ember, hogy neki 
Mária minden mindenekben; de a nyugodt pil lanatokban 
lehetetlen, hogy fel ne merüljenek előtte ezek a kérdések: 
»Micsoda állást foglal el a szent anya Istennel, az Atyá-
val és a Jézus Krisztussal szemben?* Annyi bizonyos, 
hogy a római egyház nem tagadja a mindenható Istennek, 
a világ tulajdonképeni urának létezését; csakhogy az 
Isten, ki a világ örök, szigorú, komoly rendjében jelenti 
ki magát, az ő megközelíthetlen fenségénél fogva a meg-
váltás után sóvárgó lélek előtt egészen hát térbe szorul. 
Hát Jézus Krisztust nem tekintik-e az isteni kegyelem 
közvetítőjének ? Máriának Jézushoz való viszonya Michel 
Angelonak azon a képén domborodik ki legszembetűnőb-
ben, a mely a pápai palota sixtini kápolnáját ékesíti, s 
a mely a végitéletet ábrázolja. Ezen a képen Jézus római 
császárként áll előttünk, arcán a kérlelhetlen, átható 
harag kinyomatával. Haragosan emeli fel jobb kezét, 
mintha ezt mondaná : »távozzatok tőlem gonoszság cse-
lekedői* Látjuk e képen, a mint a démonok által leta-
szított elitéltek elrémült tekintettel haladnak a pokol felé. 
E mellett a szigorú világbíró mellett, a kinek arcán a 
könyörület egyetlen vonása sem fedezhető fel, ott látjuk 
térdepelni, földre szegzett, megrémült tekintettel az anyát , 
Máriát, a könyörülő szívű, szelid Máriát, a ki maga is 
megijed fia rettenetes szigorától. így válik érthetővé előt-
tünk, ha a földi élet nyomora miatt szorongó kebel, eme 
kiábrázolások folytán, legszívesebben Máriához menekül ; 
elfordul a világbirótól, a ki az emberi sziv kínjait kö-
nyörtelenül nézi. így lett Mária a hivő római keresz-
tyén előtt az ő egyetlenévé és mindenévé. A római ke-
resztyén az ő kezébe teszi le létét és egész valóját ; tőle 
vár mentséget és segítséget, életében és halálában eg^-
iránt. Igen, Mária odafent is szószólója a bűnösöknek, 
hogy azok ne legyenek az örök kárhozat martalékai. 



Számos elbeszélés szól arról, hogy Mária, ha tha tós közben-
j á r á s a folytán még a legnagyobb gonosztevőket is meg-
szabadí tot ta az örök kárhoza t tó l ; hogy Istennél és Jézus 
Krisztusnál minden hozzá folyamodónak ellenállhatlan 
szószólója marad . Ha megfontoljuk ezeket a tényeket, 
váj jon rejtélynek ta r tha t juk-e azt, ha a római keresztyén-
ség ma is szive, lelke egész hevével csügg Már ián? Hal-
lottuk, hogy a német császár milyen nagy örömet szer-
zett a római keresztyéneknek azzal, hogy egy Jeruzsálemben 
fekvő kis da rabka területet a római egyháznak a jándé-
kozott. Ez egy üres rozoga fallal körülvett te rü le t ; de 
az a monda van hozzákötve, hogy Mária, Jézus mennybe-
menetele után még néhány esztendeig ott lakott és onnan 
vitték holttestét a taní tványok a Josafát völgyébe, a hol 
üres sir ját most is mutogat ják . Az a tény, hogy a német 
császár emez a jándéka millió ember szivét töltötte meg 
szent örömmel, meggyőzhet bennünket a felől, hogy Mária 
a római keresztyén ember szive előtt ma is az ég nagy 
királynője, minden kegyelem any ja . Mikor az »angyali 
üdvözletet* harangozzák , a római keresztyén megemeli 
fővegét s imádkozólag m o n d j a : »üdvöz légy Már i a ! Ma-
laszttal teljes, az Úr vagyon te veled, te vagy áldott az 
asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. 
Szűz Mária, Istennek anyja , könyörögj éret tünk bűnösök-
ért, most és halálunk órá ján . Amen«. így sóhaj t fel 
reggel, délben, estve. Ismeretes sokak előtt, hogy milyen 
jó és komoly benyomást gyakorol a hegymászókra az, 
mikor az esteli harangszó felhat a szürkületben a völgy-
ből a magasba , s a pásztorok, levevén fövegöket, halkan 
imádkozzák : Ave Mária. — Olyan szépek és kellemesek a 
Mária tiszteletét zengő énekek, hogy azokat sokszor a 
protestánsok is énekelgetik. Ki ne hallotta volna azt a 
szép éneket , a mely így hangzik la t inul : > 0 sanctis-
sima, o piissima dulcis virgo Maria, mater ama ta , inteme-
rata, ora, ora pro n o b i s ! ? * 

Fur re r K. után 
(Folyt, köv.) Ruszkay Gyula. 

BELFÖLD. 
A budapesti ev. ref. egyház életéből az 

1899-ik évről. 
Részletek az egyház 1900-óvi értesítőjéből. 

(Folytatás és vége.) 

De a jótékonyság, áldozatkészség szelleme viszont 
egyházunk i rányában is éreztette ha tásá t . A már koráb-
ban elhunyt Bácsai Nagy József volt presbiter és ház-
gondnok hát rahagyot t római katholikus vallású özvegye, 
Pénzes Rozália az 1898-ik év vége felé elhalván, ez 
»boldogult fér je előtte többször nyilvánított óha j tásának 
megfelelöleg*, végrendeletében egyházunk céljaira á l ta lában 
30 ,000, a budai fazekas-téri t emplomunkra külön 10,000 ko-
ronát hagyományozot t , mely összeg egy része a mult 
évben már be is folyt. 

Évtizedek óta vannak példák arra, hogy egyházunk-
nak egyes tehetősebb s buzgóbb tagjai , biztosítandók 
haláluk u»ánra is egyházunknak azt a jövedelmet, melyet 
az az általuk fizetett egyházi adóból élvezett, az adójuk-
nak megtelelő tökét vagy életükben, vagy végrendeletük-
ben egyházunknak lekötik, vagy pedig azt utódaik az 
elhunyt iránti kegyeletük tanujeleként kifizetik. E nemes 
példák közelebb is találtak követőkre. Az 1898. évi 
jún iusában elhalt Hajdú József volt presbiter, az életében 

fizetett 40 korona biztosítására 1000 koronát , az 1899. 
évi szeptemberben elhunyt Szilágyi Sándor volt presbiter 
és ügyész 2000 koronát hagyományoztak végrendeletük-
ben. Az 1898-ik év nyarán elhalt Csávássi Kiss Károly 
volt presbiter leánya. »boldogult atyja óhaj tásának eleget 
teendő*, 2000 koronát, boldogult Arany László volt pres-
biter özvegye, a »férje iránti kegyelet érzésétől indít tatva* 
2000 koronát adtak alapítványkép egyházunknak. Néhai 
Gáthy Lajosné szül. Olasz Petronella a budai re formátus 
nőegylet szegényei javára 300, a budai templom-alap 
j avá ra 1000 ko roná t ; a pesti hazai első takarékpénztár 
egyesület, miként negyven év óta folyvást támogatta egy-
házunkat , avagy ennek iskoláját, úgy az 1898-ik évben is 
600 korona segélyt szavazott meg. Néhai Kandó I lona, 
a felállítandó református á rvaház j avá ra Domony község-
ben egy házat hagyományozott , mely közelebb 2800 ko-
ronáért eladatott. Moody András budapesti skót missziói 
lelkesz, a Svábhegyen építendő imaházra 600, az ott ren-
des istentiszteletet tar tó s. lelkész számára 303 koronát 
gyűjtött. A közelebb mult karácsonyi ünnepet megelőző-
leg Antal Miklósné úrnő a kálvin-téri templom úraszta-
lára egy diszes, aranynyal futtatott kelyhet a jándékozot t ; 
ugyancsak a mult karácsonykor a rózsa-utcai imaházban 
levő úrasztalát kenyérrel és borral Bede István és neje 
látták el. A zuglói templomunk részére Liptay András , 
Liptay Is tván, Csereklye Mihály és nejeik együttesen egy 
2 4 0 korona értékű ezüst urasztali kelyhet, Laky Adolfné 
úrnő pedig egy 110 korona értékű ezüst kenvér-tálcát 
a jándékoztak. A fazekas-téri templomban az urasz ta lára 
kenyeret felváltva egyes úrnők a d t a k : bort pedig, mint 
már éveken át, úgy a mult évben is dr. Darányi Ignác 
úr, a budai helyi bizottság tiszteletbeli elnöke adott . 
Ugyancsak az itteni urasz ta lára gróf Nemes J ánosné szül. 
gróf Bethlen Polyxena úrnő egy arany hímzésű, fehér 
selyem — keresztelés alkalmával használható — asztal-
terítőt ; Sassy Mária k. a. pedig két hímzett kehely- és 
tálcakendőt ajándékozott . Az egyház részére áldozatot-
hozók előtt nemes példával járt elő egyházunk főgond-
noka Hegedűs Sándor ur, ki a korábban tett 2500 korona 
a lapí tványához, főgondnokká lett választatása alkalmával 
u jabb 10,000 korona alapítványt tett, oly módon, hogy 
ennek kamata i egyelőre az egyház közszükségeinek fede-
zésére, ha pedig a pesti részen 3-ik rendes lelkészi állás 
szerveztetik, akkor ennek javada lmazására fordí t tassék; 
ezen kivül a kőbányai templomépítésre 1000 koronát, a 
budai templom felszerelésére, illetőleg az orgona költsé-
geinek fedezésére is 1000 koronát adott. 

Az egyház és iskolái kormányzása körében felmerült 
fontosabb ügyek a mult évben is, a fennálló szokáshoz 
képest, bizottsági ülésekben készíttettek elő. Az egyház-
tanács az év folyama alatt 10 ülést tartott . Az anyagi 
ügyekre vonatkozólag beterjesztett jelentések szerint: a 
fazekas-téren épített háromemeletes ház az 1899-ik év 
közepére elkészült, augusztus 1- jére a lakási engedély 
megadatott . Az ebben levő bérlakások és bolthelyiségek 
— egynek kivételével — kibéreltettek; igaz, hogy az orszá-
gosan bekövetkezett pénzügyi zavarok miatt az előirányzott 
bérösszegeknél jóval ju tányosabb, de mégis oly á rban , 
hogy a befolyó tiszta jövedelemből telkek vásár lására és 
az építkezésre felvett 400 ,000 korona kölcsönösszeg kama-
tai s tőkerészletei törleszthetők, sőt némi jövedelem az 
egyháznak is m a r a d ; ezenkívül lelkészi hivatalul, lelkészi 
és harangozói lakásul kellő helyiség szakíttatott ki az épü-
letből. 

A fazekas-téri templomba egy díszes s a célnak telje-
sen megfelelő orgona építtetett 13,200 korona költseggel, 
mely összeg az e célra gyűlt adományokból jórészt M e z -



letett. Az uj orgona a mult év december 24-ikén ünnepé-
lyesen használatba vétetett. 

Kőbányán a lelkészlak teljesen elkészült, s az isten-
tisztelet is annak egyik termében tartatik már ; tető alatt 
van a stílszerű templom és torony is, és ha az egyház 
anyagi ereje megengedi, a beállott év végére talán az új 
templomban zendül fel a buzgó és áldozatkész hivek 
öröm- és hálaéneke. Tetemes segítségére lévén az egy-
háznak a sz.-főváros, mely e templom építésére 30,000 fo-
rintot adott, továbbá Böszörményi Pál és Fehér Károly 
s nejeik, kőbányai hitrokonaink, kik, hogy az építkezést 
fennakadás nélkül lehessen folytatni, kötelezték magukat 
12,000 forintnak addiglan előlegezésére, míg az nekik a 
templomépítési célra befolyandó adakozásokból meg nem 
téríttetik. 

Az egyház ingó- és ingatlan vagyonai lelkiismere-
tesen kezeltettek, az azokról vezetett számadások rendben-
levőknek találtattak. Egyházunk rálcosi földbirtoka után, 
melytől előbb 70 korona haszonbér fizettetett, az 1900-ik 
évben jelentékenyebb jövedelmet húz az egyház, 1000 ko-
ronáért adatván el az ezen levő homokterület akként 
leendő kiaknázásának joga, hogy a telek a városi sza-
bályzatban megállapított színvonal magasságában meg-
hagyassák és egyenessé tétessék. 

Intézkedni kellett az egyháztanácsnak egy felettébb 
kellemetlen s már 30 év óta húzódó ügyben Értem az 
egyházi adózás ügyét. Hazánkban mindkét protestáns 
egyház tisztán a hívek buzgóságának és áldozatkészségé-
nek köszöni fennállását. Gazdagnak és szegénynek el kell 
hozni a maga szent siklusát az Úr oltárához. Budapesten 
a mi református egyházunk, száz éves fennállása alatt 
folyvást súlyos anyagi gondokkal küzködött. De másrészt 
folyvást voltak itt oly református lakosok, kik az egyház 
terheinek viselésében semmi részt sem vettek. Ezért az 
egyháztanács, több mint 70 év óta újabb és újabb intéz-
kedéseket tett az egyházi adó beszedése ügyében ; a hívek-
hez hol szelídebb hangon, hol a törvényes behajtás 
kilátásba helyezése mellett számos felhívást, buzdítást, 
figyelmeztetést intézett; de az eredmény többnyire az lett, 
hogy a fizető tagok számát megütötte, sőt többször fölözte 
a nem fizetők száma. Az utóbbi években a székes-fő-
fővárosban lakó reformátusok számát — kihagyásával 
a III. kerületben (Ó-budán) lakóknak és a német leány-
egyház tagjainak, — legalább is 40,000-re tehetjük és a 
befolyó összes egyházi adó 9—10,000 irtot tett ki, egy 
lélek után alig 25 krajcárt . Igaz, hogy az említett 40 ,000 
református között sok az iparos-tanuló és segéd, cseléd, 
napszámos, sok a mozgó elem, mely ma itt van, holnap 
vagy egy fél év múlva már más városban keresi kenye-
rét ; de mégis aránytalanul kevés a befolyó segély. Ezért 
az egyháztanács a mult év decemberében kimondotta, 
hogy a zsinati törvények által előirt kötelességét teljesí-
tendő, az egyházi adóval hátralékosokkal szemben a pol-
gári hatóság segítségét is igénybe veszi, és be is terjesz-
tette még azon hónapban a székes főváros tanácsához, 
illetőleg a kerületi adóhivatalokhoz a hátralékosok névsorát. 

Az egyház f. évi költségvetése főbb vonalaiban a 
következő: 

I. F E D E Z E T. 

A) Egyházi jövedelmekből. 

1. Egyházi tagoktól 24940 kor. — fill. 
2. Bérjövedelmekből 46215 » 20 > 
3. Balassa-alapítvány jövdelméből . 9023 » 60 » 
4. Kamatokból 8532 » 82 > 
5. Segélyekből 43120 » — » 
6. Vegyes bevételekből 200 » — » 

B) Gimnáziumi jövedelmekből. 

7. Alapítványokból 7426 » 14 » 

8. Kamatokból 8996 » 12 » 

9. Tandíj- és beiratási díjakból . . 42000 > — » 

10. Segélyek és adományokból . 36200 » — » 

Fedezet . 226653 kor. 88 fill. 

S Z Ü K S É G L E T . 

A) Egyházi kiadások. 

1. Személyi járandóságok . . . . 51302 kor. — fill 
2. Dologi kiadások 24561 » 36 » 
3. Járulékok 8930 » — > 

4. Balassa-alapítvány kiadásai . 9023 » 60 » 
5. Kölcsöntörlesztések és kamatok . 36046 » 78 » 

6. Vegyes kiadások . 2100 » — » 

B) Gimnáziumi kiadások. 

7. Személyi járandóságok . . . . 61497 » 32 > 

8. Dologi kiadások 18687 > 66 > 

9. Kamatok . 6834 > 60 > 

10. Ösztöndíjak . 3990 » — > 

11. Tanár i nyugdíjintézet . . . . 2000 ». — » 

Szükséglet összege : 224973 kor. 32 fill. 

Fedezet az egyháznál . . . . 132031 kor. 62 fill. 
Szükséglet az egyháznál . . . 131963 » 74 » 

Pénztár-maradvány . . . 67 » 88 » 

Fedezet a gimnáziumnál . . . 94622 » 26 » 

Szükséglet a gimnáziumnál . . 93009 » 58 » 

Pénztár-maradvány . . . 1612 kor. 68 fill. 

Föösszesítés : 

Fedezet összege 226653 kor. 88 fill. 
Szükséglet összege 224973 » 32 » 

Pénztár-maradvány . . . 1680 kor. 56 fill. 

A tizenegyedik órában.* 
Ott voltam az e hó 21-ikén megtartott budapesti belmisz-

sziói értekezleten, és igen köszönöm a megtiszteltetést, mely-
ben a meghívás által részesíteni méltóztattak, mert egy oly 
lelki élvezetben részesültem, a milyen sajnos, de kor-
szakunkban a légritkábbak közé tartozik. Akció, minden 
anyagi érdek nélkül, rang és dicsőség hajhászása, egyéni 
befolyás, egyéni emelkedés és előmenetel hajhászása 
nélkül. Hallottam az ott felszólaló egyének minden mellé 
kes céltól ment kristálytiszta érveléseit, és velük gondol-
kozván, velük fohászkodván, bennem is él, buzog a vágy, 
hogy nemes, humánus , dicséretes törekvéseiket Isten áldó 
keze koronázza! 

De azért nem vettem volna bátorságot magamnak , 
hogy profán, laikus gyakorlatlanságom dacára, e minden 
tekintetben avatott és gyakorlott férfiakat igénylő ügyhöz 
hozzá szóljak, ha nem hallottam volna felhangzani azt 
az ó h a j t : hogy e misszió-ügynek minél több katonája 
legyen és katonája lehet mindenki, a ki magában ahoz 
buzgalmat, erélyt, és hitet érez ! 

* E cikket egy kiváló r. kath. vallású férfitól vettük, és 
közöljük annak a benső forrongásnak a feltüntetésére, a mely a 
gondolkozó lelkekben örvendetesen megindult. Szerk. 



Hát a mi a buzgalmat, az erélyt, a hitet illeti, az 
bennem megvan, és pedig az evangélium szavai szerint, 
a mint mondá Krisztus: »Mert bizony mondom nektek: 
Ha annyi hitetek leend, mint a mustármag, és mondjátok 
a hegynek : Menj innét a m o d a : elmegyen, és semmi sem 
lesz nektek lehetetlen*. 

És ehhez a misszióhoz ez kell! Nagy munka! Óriás 
munka! De eredményében nem lehetetlen, sőt lehető ; nem 
kivihetetlen, de kivihető! Fáradhatat lanság, ernyedhetet-
lenség, kitartás kell hozzá : és akkor meg lesz! 

Csakhogy úgy szólván élűiről kell kezdeni! Sem a 
közepén, sem a végén, hanem ott, a hol félben hagytuk, 
a hol a Krisztus nyomdokaiból kitértünk. És a legnagyobb 
nehézség nem az lesz, hogy visszatérjünk, hanem, hogy 
elhárítsuk a visszatérhetés út jában álló akadályt'; az aka-
dályt, a mely kitérített a nyomból, és nem egy könnyen 
lesz keresztülvihető, hogy elhárítása nélkül visszatérhessünk 
abba. 

A reformáció megszületésének pillanatától kezdve a 
mai korig folyton utunkban állt ez akadály; elharítása 
csak a képzeletben volt meg, de tényleg nem. A csábító 
sátán a rosz példákban mellettünk vigyorgott mindig. A 
gazdagság, a fény, a pompa, a nagyravágyás, a dölyf, a 
külszin; a benső tisztaság helyett a külső csillogás, a 
szerénység helyett a hatalmi vágy, a felebaráti szeretet 
helyett a szeretetlenség, hogy az erősebb lépcsőül hasz-
nálja a gyengébbet, hogy ez a lépcső helyettesítse az Isten-
hez emelő fohászt, ez a lépcső vezessen az egyenlőség 
és az üdvözölés helyett embertársainak feje fölé, a földi 
hatalmaskodásnak a testvériség verejtéke által legvastagab-
ban aranyozott t rón já ra! 

Igen! Ez az akadály, ez a megkísértés volt a szom-
szédunk mindig, és mert nem voltunk képesek legyőzni, 
tűrnünk kellett, sőt bizonyos tekintetekben engedelmesked-
nünk kellett! Ki voltunk téve a csábítás és erőszaknak, 
s a mennyiben elhagytuk a krisztusi nyomot, az okot 
e csábításban és ez erőszakban kereshetjük! A mi rosz 
bennünk van, ettől vettük át. Rá tudnék mutatni lépés-
ről-lépésre, fokról-fokra, és ettől veszszük át még mindig: 
a tizenegydik órában is! 

De üt a tizenegyedik óra, és ja j annak, a ki meg 
nem figyeli, meg nem érti kongásá t ! Egy dolgot azonban 
jelenthetek önöknek uraim, testvéreim, és pedig az t : hogy 
a tizenegyedik órában az erösebbek mi vagyunk! Nem 
testileg, de szellemileg; nem anyagilag, de erkölcsileg! A 
csábító szellemileg és erkölcsileg lejárta magát teljesen. 
Szellemi erejét, melyet csak hatalmi eszközeinek bővítésére 
használt föl, kicsorbította az anyagi ércen : erkölcsi erejét 
elvesztegette az erkölcstelenségen. Az ő erős vára, a 
mely nem az Úr volt soha, csak üvegből van ma már , 
és úgy állunk mellette mi, mint Dávid állt Góliáth mellett 
egykoron. Mindig maganak ássa vermét a bűn; ez is 
megásta már, és hogy bele hulljon, csak egy taszí-
tásra várakozik. És e taszításhoz nem kell mas, csak 
amaz erkölcsi fensőbbség és hatalom fölismerése, mely-
kezünkben van. 

Ennek a hatalomnak fölismerésére serkentem azokat, 
kiknek kezükben van és kezükbe lesz letéve a misszió 
ügye. Ismerjék föl mindenek előtt a helyzetet és Sokrátes-
ként, ismerjék föl mindenek előtt önmagukat! Nagyot 
változtattak az idők a helyzeten ! A haladás, a felvilágo-
sodás és a hatalmi konjektúrák egészen más helyzetet 
teremtettek, és ha van árny, van fény is; ha van bűn. 
van annak leküzdésére eszköz is; ha van sötét folt, van 
nap is! Az a sötét rém a nap előtt ma már csak á rnyék: 
de hogy még ez az árnyék is letűnjék, csak fokozni kell 
a világosság intenzivitását! 

Annyi, de annyi erkölcsi teher súlyosodik ama vál-
lakra már és annyi, de annyi tegyver van a kezünkben 
már, hogy e fegyvereknek meg csak sujtaniok se, csak vil-
logniok kell és az azelőtt máglyákat okádó tizenkétfejű 
sárkány valamennyi feje porba hull! 

De még többet mondok! Csak tüntetni kell; meg 
csak meg se kell kezdeni az ostromot és mint Jerichó 
falai egykoron, a látszat ezen vára is összeomlik, pusz-
tán harsonáinak hangja előtt! Mert lehetetlensének tar-
tom, hogy a bűnnek és erköcsltelenségnek leleplezése, a 
bűn és erkölcstelenség meztelenségének látása borzalomba 
ne ejtse a világot! Hát miért tűrni az arany palástot, ha 
az egy küteges testet,— a szendén, szeretően mosolygó álar-
cot, ha az egy egoista rút arcot t aka r? Le a palásttal 
és az álarccal is! Ki kell venni a méregfogakat és ha nem 
lesz többé fertőztető a kígyómarás: a misszió munkájá-
hoz csak akkor foghatunk biztosan. 

A forrást, a bűn forrását kell bedugni, hogy ne 
mehessenek oda italt meríteni a szomjazok! A bűn várát 
kell ledönteni, hogy az egykor hatalmas falak romjain 
elmélkedhessék az emberiség a bűnök büntetése és az 
erény diadala felett De amíg a siker a bűné, ha bár 
látszólag is; míg az erkölcstelenség maga alá képes gyűrni 
az erényt, ha bár látszólag is ; míg a Krisztus tanainak 
ellenkezője ül diadalt a tanok felett: addig a rosz példa 
fogja teremni az ő gyümölcseit! 

De hát csak figyelmeztetésül irom ezt! Én fújom 
ezt a harsonát és nem Önök; én egyes ember ezt csak 
fölemlítem és a misszió azt fogja tenni, a mit jónak lát. De 
emlékezzenek reá, a kik utánam élnek: hogy az ép gyü-
mölcsöt a rolhadástól nem lehet megvédeni, csak úgy, ha 
eltávolítjuk a ro thadta t ! Ezt pedig csak akarni kell. Vál-
jék az erős akarat erős hitté: »És ha mondjátok a hegy-
nek : Menj innét amoda, elmegven* . . . 

( - 0 - ) 

MISSZIÓÜGY. 
Protestáns árva-egyletünk mult évi 

működése. 
Az országos protestáns árvaegyesület az 1899. évi 

működéséről a május 19-én tartott közgyűlésen adott 
számot. Áldásokban gazdag volt ez a 41-ik esztendő is. 
Bizonyítják a kibocsátott jelentés következő adatai. 
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A gondozott árvák száma 9-cel szaporodott. A 
budapesti árvaházban (Szegényháztér 1 sz.) 62 fiút, 42 leányt, 
a rozsnyói árvaházban 6 árvát gondoztatott az egyesület; 
pénzzel segített egyes házaknál 45 árvát 2112 frt 50 kr. 
erejéig, s így összesen 160 árva részesült az egyesület 
áldásaiban. 

A budapesti árvaházban hat osztályú elemi iskolá-
ban nyernek oktatást a kisebb gyermekek, a kiket Brocskó 
Lajos igazgató, Brocskóné Beck Klementina, Varga Endre> 
Krenkó István és Petrik Janka oktatnak." Az oktatásra 
való felügyeletet Szöts Farkas választmányi tag végzi. A 
nagyobb (12—14 éves) gyermekek, fiúk és leányok, részint 
a városi polgári iskolába, részint a két prot. főgimnáziumba 
járnak be oktatásra. Az egészségügyi gondozást dr. Szon-
tágli Félix kórházi főorvos teljesíti, a kinek egyes esetek-
ben dr. Haberern Pál és dr. Krepuska Géza segítkeztek. 
A háztartást , a női választmány felügyelete alatt özv. 
Máchik Gyuláné vezeti. A női választmány, özv. Haberern 
Jonathánné úrnő elnöklete alatt végzi sok apró gonddal 
járó munkáját. 

A mult év eseményei között egyik kimagaslóbb volt 
Brocslcó Lajos igazgatónak királyi kitüntetése, a melyet 
a választmány szélesebb körű ünnepség keretében ült 
meg. A lélekemelő ünnepséget részletesen leírja és a ki-
tüntetett igazgató arcképével és életrajzával illusztrálja a 
jelentés. 

A mult évben vette birtokába az egyesület néhai 
Blahunka Ferenc 80 ezer frtos végrendeleti hagyományát 
és e jóltevőjének a kerepesi-úti temetőben díszes síremlé-
ket emeltetett s az arcképét az egyesületi tanácsterem 
számára lefesttette. 

Az egyesület az elmúlt esztendőben vagyonilag ismét 
szépen gyarapodott. A Blahunka-féle 80,000 frtos ala-
pítványhoz járult Zámory Kálmán 50,000 frtos hagya-
téka, a melyet, öt évi kamat jával együtt a^olyó évben kapott 
meg az egyesület. Jelentékenyen szaporította az egyesü-
leti vagyont a két Szloboda-növér, Szloboda Anna és 
Amália is, amaz 7188 frtot, emez pedig 8000 frtot hagy-
ván az árvaházra. Ezt a két hagyatékot azonban 400 frt 
évjáradék terheli még. 

De ha az egyesület tagjainak és állandó pártolóinak 
buzgóságát tekintjük, e tekintetben visszaesés mutatkozik 
az előző évekhez képest. Kevesebbek a tagsági díjak és 
sokkal kevesebbek az évi apró adományok. Csak e mi 
lapunk is még a korábbi években 7—800, de az utób-
biakban is a 5 — 6 0 0 frtot gyűjtött, addig a mult évben 
már csak 357 frt 21 krt tudott összehozni. Ennek külön-
ben, részben az az oka, hogy lapunk gyűjtése most már 
megoszlik a Protestáns Árvaház, a Lorántffy Zsuzsanna 
egyesület és a Nagypénteki Társaság között. 

Az egyesület mult évi rendes bevétele 32,167 frt 
97 kr., kiadása 27,046 frt 46 kr. volt, s így a tőkékhez 
csatolt pénztármaradványa 5121 frt 51 kr. A bevételek között 
legnagyobb (15,694 frt) a tőkék kamatja , elég tekintélyes 
az apróbb adományok (4302 frt 74 kr.), meglehetős cse-
kély a tagsági díjakból való jövedelem (2490 frt). A ki-

adások között legnagyobb az élelmezési kiadás (8888 frt), 
azután a személyzeti kiadás (4280 frt); a ruházat éven-
ként 3238 frtba kerül. 

Az egyesület vagyona a mult év végén 457,469 frt 
volt; az azóta befolyt Zámory-hagyatékkal most már 
fölözi a félmillió forintot. Ebből a vagyonból mintegy 
170,000 frt ingatlanokban fekszik, a többi pedig négy 
és fél százalékos záloglevelekben van elhelyezve. A vagyoni 
leltárban benne van az árvaház épülete és telke is 80 ,000 
forint előállítási értékkel és a városmajori új telek 50,000 
forint vételáron számítva. Ezeknek a nem jövedelmező 
ingatlanoknak azonban a becsértéke jóval nagyobb. Az 
alapítványi vagyon között külön számlán kezeltetik a 
Wagner János-féle 154,000 frtos alapítvány. 

Az egyesület 1900. évi költségvetésében a bevétel 
54,500 koronára, a kiadás 54,516 koronára van előirá-
nyozva ; az alapítványi tőkék kamatjövedelme 34.000 ko-
ronát képvisel. 

Az országos protestáns árvaegyesület 41 éves tör-
ténete fényes bizonyítéka annak, hogy egyetértéssel és 
összetartással, szép célokra tömörüléssel nagy dolgokat 
lehet véghez vinni. Az egyesületnek az a két-három leg-
öregebb tagja , a ki ott volt az egyesület bölcsejénél, 
örömmel szemlélheti, hogy az elvetett evangéliumi mustár-
mag mily hatalmas terebélyes fává növekedett. A 3 árvát 
160 váltotta föl, a Francke-féle 13 frt alaptőke félmillió 
vagyonra szaporodott. Isten áldása legyen tovább is ez 
áldott intézményen! 

A protestantizmus hitbuzgó munkásai pedig csak 
folytassák tovább a tömörülés, egyesítés és gyűjtés mun-
káját . Az egyetértésben nagy az emelő és növelő erő. 
íme a magyar prot. belmissziónak ez az ága mily szépen 
megerősödött. Csak előre az erőgyűjtés és az erőtömörí-
tés ú t ján! 

Váradi F. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A berlini templomépítési egyesület május hó 10-ikén 

tartotta 10-ik évi nagygyűlését. Mirbach báró, a főudvar-
mester terjesztette elő az egyesület évi jelentését. A mint 
tiz évvel ezelőtt megalakult, egy millió márkát remélt 
templomépítési célokra összegyűjthetni. Ma az állami és 
egyházi legfelsőbb hatóságok segítsége mellett 11 millió 
áll az építési bizottság rendelkezésére. Hogy eddig mit 
tett, a következő tények igazolják. Az egyesület felépítette 
a Megváltóhoz címzett templomot Rummelsburgban, továbbá 
a menybemenetelhez s a kegyelemhez címzettet, a Vilmos 
császár-emléktemplomot, az áldástemplomot, a szamari-
tánus templomot, az Immánuel-templomot s a Péter 
templomát Luckenwaldéban. Ezeken felül több más ber-
lini templomépítési vállalatot is segélyezett. Az utolsó 
években főleg az ú. n. egyházközségházak építésére for-
dított nagy figyelmet, a melyekre az 1898/99. évben 
107,000 márkát áldozhatott. A templomépítési szükség 
enyhítésére a brandenburgi egyháztar tomány különböző 
vidékein évek óta 100—200,000 márkát fordít, holott 



eredeti céljánál fogva csak a berlini templomépítési viszo-
nyok javításáról kell gondoskodnia. Az utolsó üzleti évről 
1899. ápr. 1900 ápr. 1) ezt mondja Mirbach jelentése : 
»Az 1898. év bevételeinkre nézve kedvező év volt a 
mennyiben záró számadásaink szerint összes adósságainkat 
törlesztettük s a maradványt teljesen kiosztottuk. Á mon-
dott évet 170,000 márkával kezdettük, hozzá 577.000 már-
kát gyűjtöttünk, úgy hogy 747,500 márka állott rendel-
kezésünkre. Ez összegből kifizettük a Vilmos császár-emlék-
templom közel 150,000 márkát tevő utolsó adósságát. A 
templom fentartására s további díszítésére van 270,000 
márka tőkénk, a mozaikok számára pedig 158,000 márka 
áll rendelkezésünkre. Berlini egyházközségházakra 107,000. 
templomépítésekre 55,000, s a jeruzsálemi Megváltó-tem-
plomnak (a császár jelenlétében felavatott) oltárára 6000 
márkát fordítottunk. Kamatveszteségünk volt 1500 márka. 
Az 1898. évi nagy pénzügyi megerőltetések után a követ-
kező évi bevételek csekélyebbek voltak, de így is 330,500 
márkát eredményeztek, mely összegből 111,000 márka a 
Vilmos császár-emléktemplomra volt fordítható. E tem-
plomot kivéve, berlini templomépítésekkel keveset foglal-
kozott az egyesület, s a helyett a tar tomány, főleg Potsdam 
templomépítésére fordított nagy figyelmet. A berlini templom-
építés ügyét megnehezíti a városi zsinat s a tanács kö-
zötti pör, a melynek folytán ingyenes építési helyek nem 
állanak többé rendelkezésünkre, s némely hely 200— 
300 ezer márkába is kerül. Kivételt képez a názárethi 
egyházközség, a melynek az Oppersdorff grófok és a 
Delschau család tagjai a Seestrasse-ban egy 200,000 márkát 
érő területet bocsátottak ingyen rendelkezésére. Maga a 
templom a belső felszereléssel együtt 315,000 márkába 
fog kerülni. A városi zsinat, a császár, az egyházközség 
s Oppersdorff nagyobb adományai mellett még 60— 
70,000 márkára van szükségünk a templom fölépítésére. 
Mai pénztári állapotunk 15,000 márka, a melyhez még 
ebben az évben legalább 200—150,000 márkát kell gyűj-
tenünk*. E lélekemelő jelentést olvasva, örül az ember 
lelke a berlini protestantizmus buzgóságán. Mit lehetne 
a mi magyar metropolisunkból csinálni templomépítés 
dolgában, ha ilyen prot. buzgóság volna a mi gazdagabb 
főurainkban, s ilyen mecenások állanának a templomépítés 
ügyének élén ? Pedig nálunk is, bár kisebb arányokban, 
mint Berlinben, a protestantizmusnak minden tekintetben 
lépést kellene tartania a főváros haladásával. Ennek pedig 
első feltétele a parókhiális beosztás s az önálló templom. 

A berlini jeruzsálemi egyesület febr. 4. tartotta 
47 éves fennállása emlékünnepét. Az évi jelentést Lic. 
Weser lelkész terjesztette elő. Tagjai száma megközelíti 
a nyolc ezeret. Nagy munkásságot fejt ki a keleti pro-
testantizmus ápolása és fejlesztése terén. így megtudjuk 
a jelentésből, hogy jelentékenyen segélyezte a bethshalai 
és hebroni missziói intézeteket; támogatta a jaffai, haifai 
és beiruti kisebb ev. nemet egyházközségek lelkészeit és 
iskoláit, s .laffában 20 ezer márkán paplakot és iskolát 
épített. Az egyházközségek tagjai folyton szaporodnak. 
Igv Bethlehemben 23 gör. kath. család áttért az ev. egy-
hazba, a minek eredménye aztán számos »intrígua* vala. 
Több prot. hivő méregkeverés gyanúja miatt börtönbe 
kerül i ; keltő most is ül, s várja fólmentését. Az örmény 
és az arabs árvagyermekek kiképzésére több kézműves 
mesterre volna szükség. Arabs tanítók részére a syriai 
árvaházban egy tanítóképző létesül, a melyet Seding 
segédlelkész fog vezetni. Sajnálatos, hogy Betlehemben, e 
nagy prot. telepünkön, az angolok még ev. mellékisten-
tiszteleteket is tartanak s ez által csak növelik a szaka-
dást. Pedig a diasporában lehetőleg egységesen kellene 
munkálkodnia a protestantizmusnak. Egységében van ott 

az ereje A bethlehemi protestánsok remélik, hogy az 
együttes munkálkodásra nézve bizonyos megállapodás fog 
létrejöhetni. Az angolok megelégedhetnének egyetemi vá-
rosukkal, Beiruttal. Hogy a német császár palestinai útja 
csak erősítésére szolgált a keleti protestantizmusnak önként 
következik, s ez az ultramontán sajtónak is többszörösen 
tárgyalt egyik legizgatottabb kérdése. Az evangelium 
haladása és terjedése a keleten ma már biztosítva van. 

A szászországi ev. férfi és ifjúsági egyletnek nem 
rég kiadott évkönyve szerint jelenleg Í78 fiókegylete és 
11,122 tagja van. Ezek között van 2111 férfi s 3011 
ifjú, ki i 7 éven felül s 6000 ifjú, ki 17 éven alul van. 
Ezenfelül van még Szászországban 50 egylet, a melynek 
1992 tagja nem csatlakozott a fent említett egyesülethez. 
Mindössze tehát 13,115 tagja van a szászországi férfi- és 
ifjúsági egyesületeknek. Az egyesület organuma, a »S;ichsi-
scher Jünglingsbote*, jelenleg 23-ik évfolyamában van. 
Az egyesületekből többen a külmisszió szolgálataba lép-
tek ; 33 egyletben pedig fiókja van a »fehér kereszt-
egyesületnek*. De Szászországban más úton is serényen 
munkálkodnak az ev. keresztyénség szolgálatában. Így 
Lipcsében, Glauchauban és Drezdában vallásos kérdések-
ről nyilvános előadásokat tartottak a mult télen nagyobb 
közönség előtt. A kísérlet fényesen sikerült. Igy vitatkoz-
tak »Mózes és Darwin*, »a keresztyénség és az új kor*, 
»az Isten létének bizonyítékairól* s egyéb ker. apologe-
tikai tárgyú kérdésekről. S végül a drezdai theol. társa-
ság május 2-án tartott gyűlésén Kittel lipcsei tanár követ-
kező kérdésekről értekezett: »Az istengondolal az ó-szö-
vetségben* és Liebster diakónus »A vallásos eszmék ke-
letkezése Wundt tanár bölcseleti skémája serint*. így 
szolgálják Németországban a tudománynyal is az ev. 
keresztyénség szent ügyét. S erre Szászországban is van 
szükség, a hol tudvalevőleg erősen fészkelődik a pápás 
ultramontánizmus. S aztán Miksa kir. hercegnek, mint 
pápás papnak türelmetlen szereplése is ismeretes. Jó tehát 
ezt lehetőleg ellensúlyozni. 

A w metországi szabad egyhá?társadalmi konferencia 
ápr. hó 18—20. napján tartotta 5-ik nagygyűlését a thürin-
giai Erfurt városában. Stöcker volt a nagygyűlés lelke és 
vezetője. Az ö hatalmas egyénisége megint csak impo-
náló erővel lépett előtérbe, s bő anyagot és tért talált 
az ő keresztyén társadalmi evangéliumának a fejtegeté-
sére és terjesztésére. Az egész modern kultura forrását 
ez alkalommal is a Krisztus evangéliumában mutatta fel. 
Csak az volt a feltűnő, hogy ez alkalommal is a modern 
fejlődés tanát a majomtól való származás esetlen theoriá-
jával hozta összefüggésbe. — Az évi jelentés szerint e 
ker. társadalmi értekezletnek ma már több mint 1000 tagja 
van a legelőkelőbb körökből, s remélhető, hogy az erfurti 
nagygyűlés csak növelni fogja a jövőben is az értekez-
let tagjainak a számát. — Az előadók közül Stöcker 
mellett Stockmeyer svájci lelkész és Stammer hallei tanár 
tűnt ki. Stöcker »az eddigi konfirmációi gyakorlatról* 
értekezett. Hatalmas ékesszólással s meggyőző erővel rá-
mu'atott modern egyházi életünk egyik legnagyobb bajára. 
»Hogy a keresztyén egyéni s az egyházközségi élet neve-
lését a jövőre nézve biztosítsuk, a konfirmációnál kell 
kezdenünk*. E végből hangsúlyozta, hogy ^időrendileg el 
kell különítenünk a konfirmáció aktusát az úrvacsora véte-
létől*. El kell ejtenünk továbbá a hitvallást s a fogadal-
mat. s helyébe a hit s az élet hüségere vonatkozó ünne-
pélyes intésnek kell lépnie A szent lélekért való ima, a 
kézrátét el s az áldás eddigi érvényében maradjon meg a 
jövőben is. Ez által nyerne a szent cselekvény benső 
igazságban. A szent vacsora első vétele legyen szabad 
aktusa azoknak, a kik a sakramentumot szemelyesen 
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kívánják. Rövid pontokba foglalt javaslatait egyértelmü-
leg elfogadta a nagygyűlés. — majd Stockmayer lelkész 
»Gesammtschuld und Einzelschuld, Gesammtwirken und 
Einzelwirken* cimű, igazán szociális jellegű tárgyról érteke-
zett. Bizonyos bibliai erővel és zamattal küzdött a tények 
s nem a beszéd keresztvénsége mellett. A különböző 
egyházakban és theológiákon elszórtan élő isten fiait össze 
kell gyűjtenünk minden áron. Tények s az egységes 
együttműködés a jelei az életeleven keresztyénségnek. 
Különösen éles kritika alá vette mai eredménytelen, szónok-
latias istentiszteleteinket, s nem egy üdvös reformot aján-
lott azok megjavítására, s épületesebbé tételére. Az elő-
adásban helyenként túlsötéten festette a helyzetet, s több 
volt benne a panasz, mint a konkrét, pozitív javaslat . 
Különösen Stocker emelte ki az előadás érdemét, a barát-
ságos együttérzés s együttműködés gondolatának szük-
ségességét istenországa szolgálatában. — A harmadik 
nagyobb előadást Stammler tanár tartotta, ki »Az új 
polgári törvénykönyv szociális gondolatairól* értekezett. 
Egyes példákkal kimutatta, hogy az uj törvénykönyv nem 
betűszerinti, hanem a biró személyes meggyőződéséhez 
mért ítéleteket foglal magában, s hogy nem annyira for-
mális, mint inkább erkölcsi zsinórmértéket van hivatva 
alkalmazni az egyes konkrét esetek megítélésében. Ez 
úton remélhető, hogy a jog és az igazság mindinkább és 
inkább fedezni fogják egymást. Az uj törvénykönyvnek 
motívumai kevésbé mereven jogiak, mint inkább humá-
nus ethikaiak. — A további hosszabb-rövidebb előadások 
közül még megemlítjük Stöekerét, ki »A szokás s a meg-
győződés egyháza közötti különbségről*, továbbá Weberét, 
ki »A német élclapok erkölcsi niveaujáról*, Böhmeét, ki 
»A nők keresztyén munkásságáról*, s Tiburtius kisasz-
szonyét, ki »A női orvosok kiképeztetésének helye és mód-
járól* értekezett. Különösen ez utóbbi előadás szolgáltatott 
tárgyat és alkalmat élénk diskusszióra az ellenkező nézetűek 
körében. Az e kérdésről felállított thezisek és antithezisek még 
egy következő nagygyűlésen is tárgyalás alá fognak kerülni. 
A jövő évi nagygyűlés helyéül Stuttgart városa tüzetett ki. — 
A kongresszus különben nagy működési körének sikeresebb 
felölelése céljából 7 bizottságot nevezett ki, és pedig a 
hitvallás, az egyházjog s az egyházpolitika, az evangéli-
záció s a közösségi éiet ápolása, a szociális kérdés, a 
sajtó, művészet és irodalom, az apologétika főleg a ter-
mészettudomány terén, a nevelés és iskola s a női kérdés 
körére vonatkozólag. Mint látjuk, a kongresszus az egész 
szociális tért be akar ja vonni áldásos munkássága kö-
rébe. — A kongresszusnak évről évre kiadott »Néniét 
ev. évkönyve« is igen tartalmas. így az 1900. évre vo-
natkozó több alapos értekezést és tanulmányt foglal ma-
gában a ker. szociális élet köréből. Többi között Seeberg 
berlini tanár tárgyalja benne »A nők szavát az apostoli 
gyülekezetekben*, s behatóan magyarázza az I. Kor. levél 
11. és 14. fejezetét. Tételeiből regisztráljuk a következő-
ket : »Az egyháztörténet prófétanői nem sokat tettek, de a 
szent szeretet szolgálóleányai az istenországa legtiszte-
letreméltóbb alakjai*. »A nő természete a Mária útját 
jelölte meg számára*. »A nőnek legszebb feladata meg-
hajolni az erkölcs és a tisztesség előtt«. Majd Sföcker 
»a néplélekrőU, Baumann lelkész pedig »a wittenbergi 
reformáció alapelvei szerinti államról és egyházról* érte-
kezik. Végül van az évkönyvben egy »Vészkiáltás« is 
Dammann lelkész tollából »A felsőbb iskolai tanulók 
notórius (sic!) egvháziatlanságáról«, a minek okát a hiá-
nyos vallási nevelésben s a középiskolai vallástanítás 
elhanyagolásában látja. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 

A budapesti református egyháztanács május 
24-én, Szász Károly püspök, első lelkész és Hegedűs Sán-
dor keresk. miniszter főgondnok elnöklete alatt ülést ta r -
tott, a melynek egyik főtárgya a budapesti anya- és a 
budapesti német leányegyház között kötött egyezség meg-
erősítése volt, a mit a tanács egyhangúlag és örömmel 
teljesített. Az egyesség főbb pontjai Lapunk 20-dik szá-
mában olvashatók. Majd a Baár-bizottság jelentése alap-
ján tudomásul vétetett, hogy a Baár-alapítvány vagyona , 
a mely egy felsőbb leányiskola létesítésére fordítandó, 
immár meghaladja a 280,000 (kétszáznyolcvanezer) frtot 
és hogy a bizottságnak öttagú albizottsága (elnök: dr. Kiss 
Áron, tagok: dr. Kovácsy Sándor, Papp Károly, Szőts 
Fa rkas és dr. Vécsey Tamás) az intézet tervének kidol-
gozásával és azzal foglalkozik, hogy alkalmas telket ke-
ressen az intézet elhelyezésére. A főgimnáziumi igaz-
gató-tanács jelentése kapcsán a presbitérium 100 korona 
költséget szavazott meg a főgimn. ifjúság ez idei torna-
vizsgálatára, a mely díjakkal összekötött tornaverseny lesz. 
Örömmel vette tudomásul az 1867-ben érettségi vizsgát 
tett volt tanítványok 1400 koronás alapítványát és jóvá-
hagyta az igazgató-tanácsnak az ösztöndíjak kiosztására 
vonatkozó javaslatát. — Köszönettel vette Szász Károly 
püspök és családja által, néhai Szász Károlyné emlékére 
adományozott díszes ezüst urasztali kelyheket (egyet a 
Kálvin-téri, egyet a fazekas-téri templom számára) és az 
egyház szegényeinek és harangozási pénztárának adott 
100—100 korona adományokat . — Végül elhatározta a 
presbitérium, hogy junius hó 17-én d. e. a Kálvin-téri 
templomban egyházközségi közgyűlést tart, a melyen egy 
gondnokot, 20 presbitert, 15 presbiteri póttagot és 39 
egyházgazdasági tagot választ. (F.) 

Konf irmác ió . A budapesti ref. egyházban mult hó 
26-án tartatott meg a konfirmációra előkészített gyerme-
kek vizsgálata és 27-én az ünnepélyes konfirmáció. A 
kálvintéri templomban majdnem 300 növendék tette le a 
hitvallást és az ünnepélyes Ígéretet, a mely után úrvacsora 
osztás volt az új egyháztagok részére. A pesti oldalon 
Papp Károly, a budain Haypál Benő, Kőbányán Török 
József, a Zuglóban Péntek Ferenc vezetése alatt folyt a 
konfirmációra előkészítés, s mind e helyeken külön-külön 
történt az úrvacsoraosztással összekötött konfirmáció. 
Konfirmáció-emlékül minden gyermek egy új-testamentu-
mot kapott. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A hajdú-böszörményi ref. egyház, 
megürült lelkészi állására, meghívás út ján Zsigmond Sándor 
hajdu-szoboszlói lelkészt és esperest választotta meg. — 
A csabdi-i ref. egyház Hankó Gyula segédlelkészt és 
budapesti segéd-hitoktatót választotta meg lelkipásztorává. 

Az erdélyi ref. egyházkerületi értekezlet elő-
készítése ügyében mult hó 22-én látogatott értekezletet 
tartottak az egyház előkelő férfiai, Gidófalvy István egy-
házi főgondnok elnöklete alatt. Az elnök megnyitó beszéde 



után Molnár Albert theol. t anár muta t ta fel az értekez-
let nagy jelentőségét s kérte a jelenvoltakat annak felka-
ro lására . Nagy Károly theol. tanár , az intéző bizottság 
jegyzője jelentette, hogy eddig már 150-en jelentkeztek az 
értekezletre, de remélhető , hogy a megjelenők száma meg 
fogja ütni az 500-a t is. Jelentet te továbbá, hogy a gyüle-
kezet előkelő asszonyai és leányai körében ez a lkalomra 
mozgalom indult meg egy nagy női énekkar megalakí tása 
iránt . Végül indí tványozta, hogy az értekezlet bizottságo-
kat küldjön ki az előkészítés és rendezés végett. Az érte-
kezlet a javasolt hét bizottságot meg is választot ta . 

A pozsonyvidéki evang. papi értekezlet mult 
hó 16-án tar tot ta meg gyűlését. Bibl ia-magyarázatot tar-
tott Raffay Sándor theol. tanár , u tana pedig Trsztyénszky 
Ferenc értekezett a gyülekezeti szellemi és erkölcsi élet 
alakításáról és fejlesztéséről. A bajok orvosiásat — mondá 
— sokan az egyházfegyelem szigorí tásával vélik esz-
közölhetni. Ez tévedés és a pápis taság utánzása. A fegye-
lemnek nem intézményszerünek és megtorlónak, hanem 
preventívnek, bensőnek, a hitéletből fakadónak kell lennie. 
Ehhez az alapot azonban az evangélium erőinek az életbe 
bevitele által kell megvetni. E végből k ívánatos a gyer-
mekek valláserkölcsi nevelésének intenzivebbé té tele; 
az igének a nép lelkületéhez és a szükségekhez alkal-
mazott h i rde tése ; a lelkipásztorkodás hűséges gyakorlása; 
egyesületek és szövetkezetek szervezése. — A belmissziói 
egyesületek kérdésében az a véleménye az értekezletnek, 
hogy a belmissziói tevékenység nem egy egyesületnek, 
hanem az egész egyháznak a feladata. — A hazafias és 
egyéb ünnepek megtar tása ügyében azt határozták, hogy 
az új ünnepeket csak az egyház törvényhozási intézkedése 
a lapján kell megtar tani . — A szuplikáció mai formájá-
nak megvál tozta tását és annak gyülekezeti megvál tását 
szükségesnek mondot ták ki. — Több szó esett a Luther-
társaságról is, különösen abból a szempontból , hogy miért 
nem tud a társaság kellő vi rágzásra emelkedni ? Ennek 
okát abban látták, hogy a társaság nem tudott a nép 
lelkéhez hozzá nőni. Stromp László azt indítványozta, 
hogy a társaság szegődjék a belmisszió szolgálatába s 
elevenebb szervezetet alkosson magának . Ez indítvány 
konkrét kidolgozására bizottságot küldtek ki. 

R e f o r m á t u s m i s s z i ó a F e l v i d é k e n Június hó 
4-ikén, pünköst másodnapján a Vágvölgyi ev. ref. hívek 
s zámára Trencsén városban, a megyeház dísztermében 
délelőtti 10 órakor kezdődőleg úrvacsora-osztással egybe-
kötött istentiszteletet tart Sedivy László nyitrai missziói 
lelkész. Ugyanaznap d. e. 9 órakor presbiteri gyűlés lesz; 
az istentisztelet u tán pedig a t rencsénmegyei re formátus 
tanulók vallásvizsgája tartatik meg. 

E g y h á z i o l v a s ó k ö r a l a k u l á s . A szlavóniai Mara-
dék r e fo rmátus magyar hívei, kik csak pár éve tértek át 
a r. kath. egyházból, buzgón igyekeznek helyettes lelké-
szük, KulifTay István vezetése alatt erősödni a hitben s 
a magyarságban Legközelebb egyházi olvasókört szer-
veztek e végre. Üdvözöljük az ú j olvasókört s kívánjuk, 
hogy minél evangél iumibb és minél magyarabb szellem-

folytassa működését. Egyszersmind pártoló figyelméb e 
ajánl juk az új olvasókört laptársainknak s a »Koszorúc-nak. 

A b é k é s i e v a n g . e g y h á z m e g y e lelkészei mult hó 
16-án tartották meg értekezletüket Orosházán, Veress 
József esperes elnöklete alatt. Tárgyalta az értekezlet a 
kerületi segélyző-egyesület alapszabályain eszközlendő módo-
sításokat ; az egyházmegyei elnökségnek az egyházközsé-
gek lá togatására vonatkozó szabályrendeleti tervezetét ; 
Csermák Károly a lelkipásztorkodás gyakorlásáról olva-
sott értekezést, hangsúlyozván az ifjúság vallásos neve-
lését, a hívek látogatását , a szegények gondozását és fel-
olvasások tar tását . Végül bemutat ta az elnök a lelkész-
fiakat segélyző-egyesület alapszabály tervezetét. Az értekezlet 
örömmel fogadta s kijelentette, hogy minden tagja be fog 
lépni az egyesületbe. 

L e l k é s z f i a k s e g é l y z ő - e g y e s ü l e t e . Evangélikus test-
véreink. kik az ú jabb időben mindenben megelőznek ben-
nünket reformátusokat , újra egy nagy alkotáson munkalkod-
nak. A »Tanítók Háza* eszméjének megfelelöleg segéiyző-
egyesületet akarnak alakítani a tanuló lelkészfiak anyagi 
támogatására és esetleg, megszilárdulása után »Otthonok* 
létesítésére. Az új egyesület alapszabályait a kiküldött 
bizottság már el is készítette. Ez alapszabály tervezet 
szerint az egyesület cime lenne: »A magyarországi ág. 
hitv. ev. lelkészek tanuló fiait segélyző egyesület*. Célja: 
a lelkészek tanuló fiainak tanuló éveik alatt való segélye-
zéze, egyelőre az által, hogy azoknak pénzbeli segítséget 
nyújt , vagy támogatás t szerez, — később pedig, ha anyagi 
ereje engedi, az által, hogy Budapesten, esetleg más váro-
sokban >0t thonokat« létesít, a melyekben a tanuló lel-
készfiak lakást és ellátást nyernek. Rendes tagja lehet az 
egyesületnek minden, a magyarországi evang. egyház 
kötelékébe tartozó lelkész, segédlelkész, lelkészi képesítés-
sel bíró hitoktató vagy vallástanár, a ki belépési díj 
címén egyszer s mindenkorra 5, s tagsági díj címén éven-
ként 10 koronát fizet. A segélyezés egyelőre 60, 80 és 
100 koronás évi segélyösszegekkel tör ténnék; az egyesü-
let megerősödése esetén azonban magasabb segélyezési 
osztályok is volnának szervezhetők. A segélyegyesület és 
annak vagyona felett a főfelügyeletet az egyetemes gyűlés 
gyakorolná. A segélyezendő lelkészfiak köteleztetnének 
arra , hogy pályavégzésük után legalább 60 korona ala-
pítványt tesznek az egyesületnél. Melegen óhaj t juk, hogy 
a nemes célú egyesület megvalósulhasson. 

A m é r k i t e m p l o m é p í t é s e s e t e , a melyből kifolyólag 
a néppárt »keresztyén* lelkű vezérférfia, Molnár János apát 
úr a minap interpellációt intézett a belügyminiszterhez, 
egyik beszélő bizonysága az ul t ramontán pápista türel-
metlenségnek. Molnár apát úr igyekezett befeketíteni a 
mérki reformátusokat , pedig hogy a valódi feketeség ott 
van Molnár apát és elvtársai lelkében, világosan bizo-
nyítja azt Ujfalussv Béla tiszántúli ref. egyházkerületi 
tanácsbirónak és főjegyzőnek ez ügyben a Magyar Szó-
ban közzétett nyilatkozata. A valódi tényállás az, hogy 
a mérki reformátusok nem akartak telket erőszakolni ki 
a községtől, hanem csak azt kérték, hogy a saját tel-
kükön építendő templom szebb és célszerűbb elhelyezése 
végett engedjen át a község az utcából 3 0 — 4 0 négy-
szögölet, mint a hogy ezt megtette a r. kath. templom 
építése alkalmával is. A pápista pap által fanatizált köz-
ségi képviselőtestület azonban a kérelem teljesítését, azon 
indokból, hogy a reformátusok istentisztelete zavarná a 
r. katholikusokét, — megtagadta. A képviselőtestület e 
határozatá t a megyei közigazgatási bizottság megvaltoz-



tatta s megengedte a templomnak a kért módon felépíté-
sét. A szolgabíró ennek alapján az építési engedélyt kiadta. 
Meg is kezdték az épí tés t ; a »keresztény* pap azonban 
megmozdított minden követ, hogy ezt megakadályozza 
Sürgönyileg kérte a belügyminisztert az építkezés betiltására, 
s megnyerve a maga részére Meszlényi szatmári püspö-
köt, az államtitkártól a betiltást ki is eszközölte. A szolga-
bíró azonban a fanatizmus által kicsikart eme tilalmat 
nem foganatosította még akkor sem, a mikor leérkezett 
a második tiltó rendelet is és a főispán rá akarta kény-
szeríteni annak végrehajtására. Az újabb információ alap-
ján azután a belügyminiszter is hatályon kivül helyezte 
betiltó rendeleteit és az építés folytatására megadta az 
engedelmet. Ez adott okot a keserű panaszra Molnár apát 
úrnak ; de hogy a panasz mennyire jogosult, az elmon-
dottakból mindenki láthatja. Bizony az a fekete csuha 
még feketébb lelket takar, s ez az eset eléggé illusztrálja, 
hogy mennyire üldözött egyház Magyarországon a róm. 
kath. egyház. Fanatizmus, halálos gyűlölség ellenünk: ez 
a jellemzője a mai pápás hivatalos egyháznak. »A jog, 
törvény és igazság* kormánya bizony jó volna, ha óva-
tosabb lenne vele szemben, mert az ilyen el járásokkal 
lehet felidézni a felekezeti harcokat , s nem a protestán-
soknak belkörü és külsőleg is csak az önvédelemre 
szorítkozó mozgolódása által. 

I S K O L A . 

A külföldi népiskolai szemléltető-képek kiállí-
tását mult hó 20-án nyitották meg s mutat ta be Wíassics 
Gyula kultuszminiszter a meghívottaknak az Akadémia 
palotájában. A kiállításon huszonnégy külföldi kiadó vett 
részt gyűjteményével. A kiállított tárgyak öt csoportra 
voltak osztva. Az első csoport az olvasás, írás, számolás 
eszközeit; a második a beszéd- és értelemgyakorlathoz 
tartozókat; a harmadik a természet- és földrajzi képeket; 
a negyedik a történeti t ; az ötödik a hit- és erkölcstanit 
foglalta magában. 

J á t é k t a n f o l y a m . A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, hogy a jövő tanévvel megkezdendő iskolai játé-
kok vezetésére alkalmas erőket nyerjenek az intézetek, 
f. év julius hó 1-től 8-ig Budapesten játéktanfolyamot 
rendez. A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből fog 
állani. Részt vehetnek benne első sorban középiskolai 
tornatanítók és tornatanítással megbízott, illetőleg a torna-
tanításra középiskolai fokon képesített tanárok, másodsor-
ban esetleg egyes olyan középiskolai tanárok is, a kik a 
játékdélutánok vezetésére hivatást és hajlandóságot érez-
nek, számszerint ötvenen, a kik, a mennyiben az állami 
középiskolákban működnek, vagy tornatanítóvá való kine-
veztetésüket a vallás- és közoktatásügyi kormány részé-
ről nyerték, hetven (70) korona segélyben fognak része-
sülni. A tanfolyamba való felvételért, a szabályszerű ható-
sági úton a miniszterhez folyamodni. 

Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi koll. tanító-
k é p z ő i n t é z e t I. osztályába az 1900—1901. évre fölvé-
telért folyamodhatnak oly ép testű, egészséges tanulók, kik 
életök 15-ik évét már betöltötték, 18 évesnél nem idő-
sebbek és a gimnázium, reáliskola, vagy polgári iskola 

négy alsó osztályát legalább is elégséges eredménynyel 
elvégezték. — Ág. hitv. ev. tanulók lakást, fűtést és vilá-
gítást a tanítóképzőintézeti internátusban kapnak, még 
pedig: tiszakerületi ág. hitv. ev. tanulók ingyen; más 
kerületbeli ág. hitv. ev. tanulók havi 6 koronáért. — Az 
internátusí tanulók élelmezése kollégiumi konviktusi ebéd-
ből és vacsorából áll. Ezt kifogástalan erkölcsi magavise-
letű, szorgalmas és szegény tanulók ingyen, vagy ked-
vezményes áron kapják. Internátusi tanuló élelmezése 
havonként legfeljebb 11 koronába kerül. Konviktusi sze-
rek használatáért minden tanuló évi 1 korona 40 fillért 
fizet. Reggeliről és mosásról az internátusi tanulók maguk 
tartoznak gondoskodni. — Tiszakerületi ág. hitv. ev. 
tanulók tandíjat nem fizetnek; más kerületbeli ág. hitv. ev. 
tanulók tandíja 10 ko rona ; nem ág, hitv. ev. tanulók 
tandíja 20 korona. Ezenkívül iskolai díj címén minden 
tanuló fizet évi 14 koronát. — Nem ág. hitv. ev. tanulók 
lakásukról és ellátásukról maguk tartoznak gondoskodni. 
Ebédet és vacsorát válthatnak a kollégiumi konviktusban 
havi 12 korona 40 fillérért. — Fölvételért és segélyezé-
sért folyamodni kell. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
ft. és mt. püspökéhez intézett kérvények f. évi június 
20-ig az intézet igazgatóságánál nyújtandók be. A folya-
modványokhoz a következő okmányok csatolandók. 1. Szü-
letési bizonyítvány. 2. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, 
hogy folyamodó teljesen ép, egészséges; érzékszervei töké-
letesek ; beszélő szerve hibát lan; tüdeje erős és egészsé-
ges s hogy t rachomáhan nem szenved. Bárminő testi 
vagy szellemi fogyatkozásban szenvedők az intézetbe nem 
vehetők fel. 3. Üjraoltási bizonyítvány. 4. Iskolai bizo-
nyítvány a gimnázium, vagy reáliskola, vagy polgári 
iskola negyedik osztályának sikeres elvégzéséről. 5. Községi 
bizonyítvány a -szülők vagyoni állapotáról és a családta-
gok számáról. — A fölvételről és a nyert jótéteményről 
a folyamodókat az elintézés után azonnal értesíti az 
igazgatóság. 

A kolozsvári ref. főgimnázium ifjúsága mult 
hó 27-én kegyeletes ünnepélyt rendezett báró Kemény 
Zsigmond emlékezetére. Öt tanár vezetése alatt mintegy 
félszáz tanuló ránult ki Puszta-Kamarásra Kemény Zsig-
mond sírjához, a melyet Kovács Dezső tanár ünnepi 
beszéde és Baló László tanuló szavalata után megkoszo-
rúzott az ifjúság. A kegyeletes ünnepély után az ifjakat 
s a tanárokat báró Kemény József, a nagy regényíró 
unokaöcscse, megvendégelte. 

A sárospataki ref. főiskola ifjúsága f. hó 16-án 
Kazinczy széphalmi mauzóleuma előtt emlékünnepélyt fog 
tartani a nagy író emlékére. Ez alkalommal fogják kiadni 
az önképzőkör pályadíjait is a nyerteseknek. 

T a n í t ó i j u b i l e u m . A bicskei ref. gyülekezet mult 
hó 17-én ülte meg régi jó tanítójának, Szente Pálnak 
50 éves tanítói jubileumát. A jubileumi ünnepély a tem-
plomban folyt le, hol legelőször is Balogh György, a 
gyülekezet lelkésze üdvözölte az érdemes tanítót, u tána 
pedig Lits Gyula járási főszolgabíró nyúj tot ta át a kul-
tuszminiszter üdvözlő-levelét (!). Végül még Pusztay József 



és Szirbek József szóltak a jubilánshoz. A hivatalos ün-
nepély után barátságos közebéd volt. A jubiláns tanítót 
mi is melegen üdvözöljük. 

A tiszántúli ref. egyházkerület iskolai statisz-
t i k á j a 1899-ről. A tanítók közül fiúkat tanít 409, leányo-
kat 376. Fiúkat és leányokat 441. Okleveles tanító van 
862. Igazolvány nyal ellátott 213. Lelkész-tanító 35. Segéd-
lelkészi képesítésű 13. Kibocsátással van ellátva 45. Állandó 
tanító 1064. Ideiglenes tanító 154. Segédtanító 8. Egy 
osztályt tanít 252. Két osztályt tanít 281. Három osztályt 
tanít 96. Négy osztályt tanít 229. Öt osztályt tanít 166. 
Hat osztályt tanít 205. A. tanterv szerint tanít 305. B. 
tanterv szerint tanít 353. C. tanterv szerint tanít 566. 
Iskolaköteles fiú 58,181, leány 55,783. Összesen 113.964 
Szaporulat 13,380. Az egyház elemi iskolájába jár fiú 
45,950, leány 42,880. Összesen 88,830. Szaporulat 9019 

— Más felekezeti-, községi-, állami iskolába jár, vagy 
magánoktatásban részesül 10,491 növendék. — A tanítók 
összes javadalmazása 684,124 frt. Szaporulat 166,535 frt. 
— Más vallású járt ref. iskolába 3417. Konfirmáltatott 
fiú és leány 15,552. Iskolai épületek száma 929. Szapo-
rulat 30. Tantermek száma: 1231, melyből törvényszerű: 
713; kielégítő: 290; tűrhető: 165; rosz : 63. Az iskolai 
bútorok becsértéke 132 864 frt. Az iskoláztatásra a kerület 
833,174 frtot fordított. Szaporulat 232,018 frt. Egy tanító 
átlagos javadalmazása 559 9 frt. — A mindennapi 6 — 1 2 
éves tanulók közül jut egy tanítóra 82. Egy tanteremre 
jut a mindennapi iskolakötelesek közül 92 növendék. Az 
iskoláztatásra fordított főösszegből jut a népesség száma 
szerint egy lélekre 0 '86 frt. Egy tanulóra jut 9 3 frt. 

J á t é k d é l u t á n o k . Wlassics Gyula kultuszminiszter 
kellő figyelmet fordít a középiskolai tanuló ifjúság testi 
edzésére is. E végből szabályzatot dolgoztatott ki a játék-
délutánokra nézve, a melyeken az ifjúság testedző és üdítő 
játékokkal frisítse fel idegeit. E játékdélutánokat, a magyar 
kultuszbudget szegénysége miatt, a miniszter egyelőre csak 
a négy alsó osztályra nézve léptetheti életbe, s a főigaz-
gatóhoz intézett leiratában irányadó szempontokul a követ-
kezőket jelöli k i : 1. Nyolc osztályú középiskolai játéktere 
legyen 120 m. hosszú és 80 m. széles, négy osztályúé 
100 m. hosszú és 50 m. széles. 2. Egy csoport , mely 
egy tanár vezetése alatt játszik, legalább 70 és legfeljebb 
140 tanulóból állhat. 3. Ha 9600 m2 területű játékteret 
négy egyenlő részre osztják, szükség esetén 2 tanár veze-
tése alatt egyszerre két, egyenként 140 tanulóból álló 
nagyobb csoport is játszhatik. Egy csoportba az I—II., 
III—IV., V—VIII. osztályok növendékei vonhatók össze. 
4. A játéktér felszerelésére rövid útmutatás nyújt tájékoz-
ta tót ; a játékok nemét illetőleg szabadon intézkedhetnek 
a tanárok. 5. Ha az előirt méreteket el nem érő játék-
tér áll csak az intézet rendelkezésére, az ideiglenes játék-
térhez kell alkalmazkodni. 6. Vezetőkül első sorban az 
önálló tornatanítók és a tornából képesített intézeti ren-
des tanárok, másodsorban a többi tanárok kérendök fel. 
7. A játékdélutánok csak az év öt hónapjában, szeptem-
ber, október, április, május és junius hónapokban tartan-
dók meg. Az égalji viszonyok szerint a hónapok száma 
le is szállítható. 8. Rosz időben a tornateremben tar-
landók a játékdélutánok. 9. A korcsolyázás az 1901-ik 
évben még nem feltétlenül kötelező. 10. Egy 2 órából 
álló játékdelulán vezeteséért az illető tanárok a megálla-

pított rendes díjazásban részesülnek, öt havi tartamra a 
vidéken 88 koronát, a fővárosban 100 koronát kapnak. 
A mellékelt útmutatás a játéktér berendezéséről, a játé-
kok megválasztásáról és a mesterséges korcsolya-pálvák-
ról nyújt tájékoztatót. Ajánlja, hogy a játéktér széltől 
védett és víztől távolabb eső helyen legyen. Deszkakerí-
téssel veendő körül és ezen belül befásítandó. Egyik kes-
kenyebb sarkában legyen kút. ettől messzire bokroktól 
körülvett illemhely. Ugyanez oldalon szin és mellette szer-
kamra építendő. A felszerelést illetőleg, a legkisebb játék-
térnek is legalább 6 — 8 kicsiny, tömött labdája; 2 nagy 
tömött labdája; 2 füles és 2 rugó labdája legyen. Egyéb 
kellékek : jelzőzászlók, bot a vár készítésére, póznák a 
kapu készítésére, mérőszallag, kerti és műhely-szerszámok. 
Az ajánlott játékokat osztályonként sorolja fel és behatóan 
szól a mesterséges korcsolyapálya helyéről, a fagy előtt 
és után való teendőkről, a pálya ápolásáról és végül 
megszüntetéséről. 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Református Társaság igazgató-

tanácsa május 26-án a Kamara-erdőben levő uj Otthoná-
ban tartotta első szervező gyűlését. A helyszíni szemlével 
összekötött ülésen dr. Kiss Áron elnöklete alatt jelen 
voltak Borosnyay Öszkár, Kiss Károly, Miklós Gergely, 
Némethy Károly, Petri Elek, Szőts Albert, Szőts Farkas, 
Takách László és Vámossy Károly igazgató-tanácsosok. 
A tiz hold területen elhelyezett két emeletes menedékház 
50 gyermek és a gondozó személyzet számára készen áll, 
s az igazgatóság egyhangú ítélete szerint a célnak telje-
sen megfelelő épület. Az igazgatóság megállapította az 
intézetbe való felvétel feltételeit, s a folyamodványok be-
adásának határidejéül folyó évi szeptemb. 1-ét tűzte ki. 
Az intézet vezető-tanítójává Makay Lajos budapesti theol. 
szeniort, okleveles népiskolai tanítót választotta meg, a 
kit a nyár folyamán a hasonló intézetek tanulmányozá-
sára kiküld. Az igazgatóság arra törekszik, hogy Isten 
segedelmével már az első évben benépesítse a szép hiva-
tású intézetet. 

Az eperjesi ág. ev. ifjúsági belmissziói egye-
sü l e t május hó 25-én tartotta meg ez évben utolsó vallá-
sos estéjét. A theol. ifjúság énekkara a XXIV. Zsoltárt 
adta elő. Balássy Margit ifj. Porkoláb Gyulának, »Herodias« 
költeményét szavalta. Járossy Mihály >Egy lelkész naplója* 
címen szépen kidolgozott felolvasást tartott. Sexty Kálmán 
Csengey Gusztávnak »Pályakezdet* c. költeményét szavalta 
el. A szépen sikerült ünnepélyt igen nagy számú közön-
ség hallgatta végig. 

A főváros és a budapesti prot. jótékony-egye-
sületek. A főváros törvényhatósága, mult hó 24 én tar-
tott közgyűlésében a Nagypénteki Ref. Társaságnak a 
folyó évre 2800 korona évi segélyt szavazott meg, azzal 
a feltétellel, hogy ennek fejében köteles a Társaság a 
főváros által kijelölendő 10 züllött gyermek neveléséről 
és eltartásáról gondoskodni. Ugyancsak a gyűlésében 
4 0 0 — 4 0 0 korona segélyt szavazott meg e Protestáns 
Orsz. Árvaegyesületnek és a német ref. leányegyház Nő-
egyletének. 



GYASZROVAT. 
f Karla Gábor, a radványi (abauji egyházmegye) 

ref. egyház öreg lelkipásztora elhunyt. 
f Tóth M e n y h é r t szilvási ref. lelkész, élete 34-ik 

évében elhunyt. 
Nyugodjanak békével! 

K Ü L Ö N F É L E K . 
* Az »erdélyi pütípöki cím* kerdésében kiadott 

s lapunk mult számában teljes szövegében közölt miniszteri 
rendeletet nagyon külömbözőleg Ítélik meg az egyházi és 
a politikai lapok. Az elbírálásba természetszerűleg bele-
játszik az illető sajtó-közegek egyházi és politikai párt-
állása. Tárgyilagosan Ítélve, a dolog űgy áll, hogy már a 
konvent se tette egészen magáévá az erdélyi egyházkerület 
kérelmét. Ez az első rendeletnek hatályon kivül helyezését 
kérte, a konvent pedig csak azt, hogy a rendelet által 
támasztott félreértést elenyésztetni és az aggodalmakat 
eloszlatni méltóztassék a miniszter. Miután a második ren-
delet az »erdélyi püspök« mellett az »erdélyi római katho-
likus püspök« cím használatát is jogosnak és törvényes-
nek ta r t ja : világos, hogy az első rendeletet nem helyezte 
hatályon kivül s így az erdélyi egyházkerület kérését nem 
teljesítette; ellenben a konvent által említett félreértést és 
aggodalmakat, úgy a hogy, elenyésztetni és eloszlatni pró-
bálja. Úgy halljuk, hogy a konvent vezéremberei az adott 
viszonyok között megfelelőnek tart ják a kérdés megoldását; 
de a jogegyenlőség elvi szempontjából mi tisztább, szaba-
tosabb döntést kívántunk volna. E rendelet értelmében 
most az erdélyi részeken akármelyik konfesszió püspöke 
is bátran használhatja az »erdélyi püspök* címét. 

* Pünkösdi református istentisztelek Buda-
p e s t e n . Első nap. A Kálvin-téri templomban d. e. 10 óra-
kor. Budán, a fazekas-téri templomban d. e. 10 órakor. 
A rózsa-utcai imateremben d. e. 10 órakor. Az alföldi-
utca 13. szám alatt d. e. 10 órakor. A mester-utcai 
iskolában d. e. 10 órakor. Kőbányán d. e. 10 órakor. 
A Zuglóban d. e. 10 órakor. A Svábhegyen d. e. 10 óra-
kor. Második nap. A Kálvin-téri templomban d. e. 10 óra-
kor. Budán, a fazekas-téri templomban d. e. 10 órakor. 
Kőbányán d. e. 10 órakor. A hold-utcai német templom-
ban magyar istentisztelet lesz d. e. 10 órakor. Zuglóban 
d. e. 10 órakor. Mindenik istentisztelet Úrvacsorával lesz 
összekötve. 

A D A K O Z Á S . 
Adomány . Az orsz. vakok intézete javára a vértes-

aljai egyházmegyéből pótlólag a következő adományok 
küldettek: a baracskai egyház részéről 10 korona, a ka-
jászói egyház részéről 4 kor. 20 fillér. Összesen: 14 ko-
rona 20 fillér. — Petri Elek, egyházker. pénztárnok. 

történeti tanszékre, melynek évi javadalma 3000 korona 
törzsfizetés, 600 korona lakbér, 200 korona ötödéves kor-
pótlék 5-ször. 

Pályázhatnak azon ev. reform, vallású, magyar honos-
ságú lelkészek, kik a konvent által megállapított theol. 
akadémiai tanári minősítéssel bírnak. 

A megválasztott köteles heti 11 órán a ker. egy-
háztörténelmet, az ó- és új-szövetségi kánon történetét, 
magyar prot. egyháztörténelmet és theol. enciklopédiát 
előadni; tanszékét, Szakmája körébe tartozó értekezéssel, 
megválasztatása után, a mi a f. évi szeptemberi közgyű-
lésen fog megtörténni, lehetőleg azonnal, legkésőbb azon-
ban f. évi október 1 -én 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 június 25-dikéig adandók be Antal Gábor 
püspök úrhoz Rév-Komáromba. 

Ó-Szőny, 1900. május 25. 

Dr. Darányi Ignácz, Czike Lajos, 
vil. főisk. gondnok. egyh. főisk. gondnok. 

Pályázat helyettes vagy segédtanári 
állásra. 

A sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó-kollégium 
főgimnáziumánál az 1900/1901. iskolai évre egy, az inter-
nátusi felügyelőséggel egybekötött helyettes vagy segéd-
tanári állás kerül betöltés alá. 

Évi javadalom : 
a) helyettes tanár részére : 1600 korona fizetés, 

továbbá az internátusi épület egy külön szobájában lakás, 
fűtés, világítás és a konviktusban teljes élelmezés; 

b) segédtanár részére : 1200 korona fizetés és a 
fennebb elősorolt másnemű javadalmak. 

Pályázhatnak latin-magyar szakot végzett, ev. ref. 
valiású tanárok vagy tanár-jelöltek. 

Okleveles vagy tanári szakvizsgálatot tett pályázó 
a helyettes tanári minőségre és javadalomra számítha t ; ha 
pedig olyan folyamodó alkalmaztatnék, a ki csupán tanári 
alapvizsgálatot tett, részére a segédtanári minőség és az 
annak megfelelő javadalom fog megállapíttatni. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, képe-
sítettségüket, védkötelezettségüket és testi épségüket iga-
zoló okmányokkal felszerelt folyamodványaikat a sepsi-
szentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó-kollégium elöljáróságához 
folyó évi június 21-ig küldjék be. 

Az alkalmazott állását 1900 szept. hó 1-én köteles 
elfoglalni. 

Sepsi-Szentgyörgvön, 1900 május hó 23-án. 

P á l y á z a t 
a dunántúli ev. reform, egyházkerület pápai főiskolájának 
theologiai akadémiájában halálozás folytán üresedésbe jött 

Dr. Bodor Tivadar, 
főgondnok. 

J. Szász Béla, 
jegyző. 

Fe le lős szerkesztő : Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Sy.erkeszííísíg : 
IX. kerUlet. Kálvin iéi- 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 

ciirizendök. 
KÍIMI<Í-IIÍvatal : 

Hornijánszki/ Viktor köni/vke-resherfése (Akadémia 
oérháza , h o v á az elöliz. és h i rde t , d í j ak in tézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 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. 
Kliíli/.t'lt'üi ára : 

Félévre : 9 kor.; egész é v r e : 18 korona. 

Btjyon szám ára 4<> fll 

Z s i n a t o t ! 

E becses lap folyó évi 19-ik számában, 
»Jövő zsinatunkról« irott cikkében Révész Kál-
mán abauji esperes egy igen fontos és nagyon 
is sürgős tárgyat vetett szőnyegre. Az ebben 
érintett dolgok az én lelkemet azóta még inkább 
foglalkoztatják, s megvallom, szinte fáj látnom 
és tapasztalnom, hogy protestáns egyháztársa-
dalmi életünk ily nagy je lentőségű ügyében a 
hivatottak, a vezérférfiak élénk hangulatot, ked-
vező mozgolódást még a 12-ik órában sem nyil-
vánítanak. 

Már pedig, ha az előkészület meg nem tör-
ténik: lehetetlen a zsinat is! 

Fáj látnom, hogy a cselekvésre hivatottak 
még mindig nem akarják észre venni, hogy a 
protestantizmus szellemének, különösen most, 
álmot ismerni nem szabad, nem lehet ! . . . Vagy 
az ellentállási képesség is kiveszett volna már 
belőlünk ? ! 

A Révész Kálmán által sürgetett zsinat 
megtartása valóban égetően szükséges ; mert 
bizony sok, igen fontos ügy zörget már türel-
metlenül annak a legközelebbi zsinatnak az aj-
taján. És nemcsak ott a baj, a hol Révész Kál-
mán keresi ! — Azonkívül igen-igen sok még 
a behúzatlan árok, a gödör is. A szomszéd bir-
tokos is még mindig birság nélkül hajtat át a 
megszabott korlátokon, míg mi alig merünk ki-
lépni a törvény-vágta kis ajtón is 

Rendezés, egyöntetűség is kellene már min-
denben, mind az öt kerületben. Olyan egyönte-
tűség, a mely a kivételeket és specialitásokat 
nem ismeri. 

Én nem hiszem, hogy protestáns egyházi 
ügyeink iránt melegen érdeklődő ember a zsinat 
mielőbbi összejövetelét ne sürgetné, szivéből 
őszintén ne óhajtaná. Mert a mint mi protes-
tánsok ma állunk, — bizony ránk illenek Páz-
mány Péter szavai: »Kötetlen kévék azok a tes-

tületek, a melyeknek biztos és jó törvényeik 
nincsenek «. 

Egy egyetemes zsinatnak mielőbbi tartása 
sokunknak fő kívánsága. Mert hogyan is állunk 
ma? Egy idő óta épen úgy, mint az a gazdaasz-
szony, a kinek a házában, az örökös tisztogatás 
és zsurolás miatt az ember egy zugot nem talál, 
a hová kedve szerint, háborítatlanul leülhetne ! 
Eddigi munkálkodásunk idők és körülmények 
szerint való toldozásból és foldozásból állott, s 
örökös adminisztrációból áll ma is az egész 
vonalon. És mire mentünk, hová jutottunk? lm 
láthatjuk az eredményt. Sokra nem, épen hogy 
megvagyunk! 

Ezeknek a rengeteg sok mindenféle javítá-
soknak és toldásoknak a halmaza, mint a mult 
tanulsága, itt áll előttünk halomban, várva fel-
dolgoztatását, igazi rendbeszedetését és egy jó 
egyházszervezetbe öntetését. 

De hogyan, minő renddel, mily módozatok-
kal? ez a kérdés. 

Szerintem, leghamarabb és legkönnyebben 
úgy, hogy már holnaptól fogva konstatáljuk ma-
gunk között az égetően szükséges kérdéseket, 
és már a legközelebbi papi értekezletek főtár-
gyát ezek képezzék. Most egyelőre egyebekkel 
ne gondoljunk. Megyéken, kerületeken, konventen 
főképen a zsinat elébe tartozandó tárgyakra 
nézve jöjjön megállapodás létre. Minél több ol-
dalról, — egyházi és világi lapokban is, tudo-
mányos fejtegetéseken szüressenek által e tár-
gyak, és különösen óhajtandó, hogy épen azok 
szólaljanak meg, a kik erre hivatvák, a kik 
tudományban, készültségükben kipróbáltak, ta-
pasztalatban gazdagok. I la az előkészület így 
folynék, a nyers anyag ilyen úton megtisztúl-
hatna, s á zsinat előtt készen állana, a mit csak lel 
kellene dolgoznia. De ennek az előkészítésnek 
okvetlen meg kell történnie; mert ismétlem : 
előkészület nélkül zsinatot tartani lehetetlen. 

Száz szónak is egy a vége. — a P r ° 
45 



testantizmus szelleme az, hogy az elavult és 
elhalt intézmények helyét újjal, élővel pótolja, 
feladata az, hogy előre és ne hátra haladjon ós 
maradjon : akkor itt az idő, hogy azonnal lás-
sunk a munkához és a hivatottak is hajtsák 
végre ós tegyenek valamit. 

Zsinat kell, mielőbb kel l ; mert sok nagy-
fontosságú ós sürgős dolog vár megoldásra ; — 
a megoldást pedig halogatni valóságos életve-
szélyeztetóse egyházunknak. 

Felső-Barczika, 1900. május 31. 
Kerekes János, 

ref. lelkész. 

Gondolatok a logos-kérdésről. 
I. 

Sűrű, setét az éj. 
Sötét éjjel, rideg szobában, halvány, bágyadt lámpa 

mellett mélázva, gondolatokba mélyedve ül a tudós. A 
tudós tudvalevőleg olyan ember, a ki sokat tud s még 
többet szeretne tudni. A mi tudósunk is ilyen. Előtte áll 
a tudományok csontváza. A csontok, az egyes ismeretek 
szépen egymásba illenek. Hajh! de a lélek hiányzik be-
lőlök. »Ezer meg ezer tényt szépen megmagyaráztam* 
— így szól a tudós — »mit ér mindez, ha a legfőbb 
erőt, mely a tényeket haj t ja , igazgatja, nem ismerem. A 
bibliát elvetettem. A Jézus Krisztust megvetettem. Hiszen 
ha igaz volna, a mit e rejtélyes személyről a biblia ir, 
akkor nem kellene a titkok titka felett törni fejünket. De 
nem, nem lehet igaz. Hanem annyi bizonyos, hogy a 
helyén ür marad. Ezt az ürt okvetlenül be kell töltenem. 
De mivel? Kihez forduljak segítségért? Kant azt mondja , 
hogy az ür be van töltve, csakhogy bizonyosan nem tud-
hatjuk, mivel ? A pantheisták azt mondják, hogy be van 
töltve, de önludatlan erővel. Schoppenhauer azt mondja, 
hogy mindent az akarat mozgat, de az ő akara ta voltakép 
az állati ösztön jellegét viseli magán. Egyik megfejtés 
sem elégít ki. Mi hát a dolgok titkos lényege? Mi az, 
a mí mindent kormányoz ? Mi az, a mi mindent megma-
gyaráz? Mi lenne más, mint a bennem forrongó, gyötrődő 
küzködő ész végtelenné megnagyobbítva! Heureka! Az eszme 
minden s a mindenség az eszme megvalósulása. De ez 
még nem elég. Az eszme maga is fejlődik, a mint meg-
valósul. Fejlődésében hármas mozzanaton megy keresztül. 
Először magában van és pedig fejlődése legelején annyira 
magában, hogy egyáltalán nincs benne semmi. Az eszme 
tehát kezdetben minden tartalom nélküli tiszta lét. Átolvad 
tehát a nemlétbe s ott roszul érezvén magát, visszatér önma-
gába. S üjra meg újra átolvadva meg visszatérve, mindenféle 
logikai alakzaton keresztül fejlődve, végre nagynehezen 
igazi eszmévé lesz. Hanem akkor lepi meg az eszme iga-
zán az embert. Legeslegnagyobb ellentétébe olvad át és 
természetté lesz. De itt sem érzi magát jól és visszatér 
önmagába : szellemmé emelkedik. Mint szellem is há rmas 
mozzanaton megy át, s csak az alanyi és tárgyilagos 
szellem fejlődési fokain át lesz abszolút szellemmé.« 

Im, ilyen bölcsészetet alkotott a mi tudósunk, hogy 
megfejtse a lét talányait. Ilyen bölcsészettel állt neki 
mindennek, s a keresztyén egyháztörténetnek is, hogy a 
»hagyomány* bilincseiből az emberiséget kiszabadítsa s a 
naiv hit álláspontjáról a »tudományos« magaslatra emelje. 
Képzelni lehet, hogy ha már másféle »tudósok« is sok 
kárt okoztak az igazi tudomány szempontjából is, az 

evangeliumi hit szempontjából is, mekkora pusztítást vihe-
tett végbe a •»hegeli« méreg, a * hegeli« bölcsészet!!! Ez 
a bölcsészet a legnagyobb következetességgel vert min-
dent az eszme fejlődésének hármas mozzanatába. Ez a 
bölcsészet eleitől végig képzelödés és mégis elfogulatlan 
tudománynak mutatta b e j n a g á t . A tartalom nélküli tiszta 
lét, mely átolvad ellentétébe, egyáltalán üres frázis. Mintha 
csak azt mondaná valaki : a pilingátlan kés, melynek 
nyele nincs, átolvad nyeletlen késsé, melynek pilingája 
nincs. Maga az átolvadás és visszatérés teljesen alap-
nélküli kifejezés, A thézis-antithézis és szinthézis logikai 
formáit tudósunk —• Hegel, nevezzük hát nevén — világ-
fejlődési törvényekké tette. És még ebben sem eredeti. 
Mert a régi, neoplatonikus bölcselkedés három kifejezését: 
moné proodos, epistrofé újította fel. Mindazáltal a hegeli 
bölcsészet — igazán horrendum dictu — teljesen az 
eredetiség igényével, valami nagyszerű felfedezés igényé-
vel lépett fel mindenha, s természetesen a keresztyén 
egyház kezdetének vizsgálatánál is. Tehát : eredetiség, el-
fogulatlanság és szigorúan tudományos álláspont, mindez 
ott található a hegeli schemákban; a bibliai elbeszélések 
hitelességét védőknek jut az elmaradottság a ^hagyomá-
nyos^ állásponton, az elfogultság egyházi szempontból s 
a naiv, bibliai hit, melyet tisztelni kell, de a melyet te-
kintetbe venni nem szabad. 

II. 

Eddig az ateliert mutattuk meg, a melyben az új 
testamentum igazi képét eltorzították. Most azt kell fel-
tüntetnünk, hogy hogyan torzították el. Mielőtt ezt tennők, 
egy különbségre kell rámutatnunk, a mely a hegeli böl-
csészettel dolgozó kritika és minden más helytelen kritika 
közt észlelhető. Mig minden más kritika, mely az új-tes-
tamentumot megérteni nem birta, egyszerűen eltorzította 
a képet, addig a hegeli kritika, egy egészen új és tetsze-
tős képet is alkotott a régi helyébe, a mely alatt az 
igazságot, mint a gyarló mázolok által átfestett műreme-
keket úgy kell ú j ra felfedezni. 

Induljunk hát ú tnak! Ne fáradjunk el, ha különösen 
a logos-kérdés iránt érdeklődünk s ne panaszkodjunk, 
hogy eddig még erről tulajdonképen szó sem volt. Még 
most sem lesz mindjárt , de azért minden szó, minden 
gondolat ahhoz visz közelebb. Előbb azonban azzal a 
bűnnel kell megismerkednünk, a mit a hegeli kritika a 
thézis és antithézis jegyében elkövetett. 

Mi a keresztyénség? Ez a nagy kérdés. A hegeli 
kritika azt feleli, hogy eszme, a mely fokozatosan fejlő-
dött, míg azzá lett, a mivé lennie kellett. A keresztyénség 
tehát kezdetben még nem is igazi keresztyénség. Miért 
nem ? A tények mutatják úgy ? Dehogy ! Hiszen a keresz-
tyénség kezdetén, ott áll a Krisztus feltétlenül tökéletes 
személyisége, ott áll a nagy, a csodás, a dicső tény, hogy 
az Isten eljött az ember szabadítására s leszáll az emberi 
lélek bajainak, bűneinek s gyötrelmeinek mélyére, hogy 
a tőle távol esett, s ezért boldogtalan lelket magához 
vonja, üdvözítse. De hát csakugyan tény-e e z ? A tény 
bizonyítására millió tanú áll elő. Tulajdonképen tanú és 
bizonyság minden hivő, a ki jól tudja, hogy milyen 
Idvezítő által él ú j életet. Tanú és bizonyság minden 
egyház, a mely' isteni erőket véve az isteni Krisztustól, 
él és virágzik, valamint minden oly hanyatló egyház is, 
mely valamely halvány, bágyadt, emberek által alkotott 
Krisztusra mutogat, a ki erőt, tüzet, bizonyosságot adni 
nem bir. Tanú és bizonyság a keresztyén család, a mely a 
pogány bujaságok közepette, csak isteni erő ál ta l jöhetet t 
létre. Tanú és bizonyság a szeretetnek rendkívüli erővel 



való á r a d á s a a legönzőbb korban . Tanúbizonyság a há-
rom első evangél iumnak, — a negyediket most még nem 
hívhat juk fel bizonyságul, mert hiszen ez mindjár t per 
alá kerül — minden sora. 

És itt lehetetlen, hogy a legnagyobb méltatlanko-
dással ne mutassak rá a r ra az igazán szörnyű vakságra, 
a mely a tudósokat elfogja, valahányszor az első három 
evangéliumot vizsgálják. A már igazán meggyökeresedett 
felfogás az, hogy e három első evangélium a Jézust 
— eltekintve egyes versektől, pl. Máté XI. 27. a melyek 
meg persze későbbi betoldások — embernek rajzolják. 
Nos, tehát az ilyen felfogás valósággal szégyene a tudo-
mánynak . A három első evangél iumban is sokkal több 
van még annál az állitásnál is, hogy a Jézusban az Isten 
jelent meg. Száz ilyen állítás, mondás , tétel sem érne 
annyit , mint az a kétségtelen tény, a mely szerint Máté, 
Márk és Lukács evangéliumai az isteni, tökéletes, szent, 
hatalmas, bölcs és irgalmas életnelt lüktetését, bámulatos 
küzdelmét, csodás nyilvánulását mutatják. Hanem szem, 
érzék s igazi theologiai lelkület kellene ahhoz, hogy va-
laki a Jézus szavainak, intézkedéseinek, tetteinek isteni 
mivoltát kiérezze. 

Valóban, mindjárt az az első nyi la tkozat : » N e m 
tudjátolc-e, hogy azokban kell nékem foglalatosnak len-
nem, melyek az én Atyáméi«, muta t ja , hogy itt oly élet-
nyilvánulásról van szó, mely a legszentebb emberi viszo-
nyokon is teljesen felül áll. Viszont az a ki jelentés: »E1-
közelített a mennyeknek országa, elközelített az Istennek 
országa (Máté IV. 17. ; Márk I. 15.)« arról győzhet meg 
bennünket , hogy a Jézus munká ja nem emberi, hanem 
isteni munka, mert az Isten országát csak Isten alkot-
hat ja meg. 

Hát a hegyi beszéd? Ennek vizsgálatánál is sokan 
a legképtelenebb tévedésbe esnek. Ugy tekintik a hegyi 
beszédben adott utasí tásokat , mint a melyek egy kis túl-
zástól vagy kiszinezéstől eltekintve összeesnek a közön-
séges emberi morál követelményeivel. A hegyi beszéd 
azonban a feltétlenül tökéletes és szent Istennek a maga-
sabb világ rendjét feltüntető, megalkuvást nem ismerő 
törvényadása. Nincs ember, a ki a Szentlélek hatása 
nélkül a boldogságot abban keresné, a mibe a Jézus helyezi. 
Nincs ember, a ki különösebb isteni segedelem nélkül 
örülni tudna, a mikor üldözik és áldani tudná azt, a ki 
bánt ja . A haragvásra , a paráználkodásra , a kincsgyüjtésre, 
a szorgalmatoskodásra, az itélgetésre való parancsokkal 
szemben is minduntalan mint vétkes áll az ember, még 
cselekedetben is, hát még érzületben ! A Jézus pedig meg 
is valósítja azt, a mit követel. A törvény e megvalósítása 
közben nem mutatkozik nála semmiféle visszaesés, sem-
miféle tétovázás. Minden tettében feltétlen bizonyosság 
jellemzi. Szabadon jár-kel a legsúlyosabb vétkek rabjai 
között és tiszta fehér, tündöklő szentségét a legkisebb 
szennyfoll el nem homályosí that ja . 

Hacsak ember lett volna, lehetséges lett volna-e e z ? 
Csodatételei is együtt ragyogtat ják az isteni hatal-

mat az isteni bölcseséget és az isteni irgalmasságot. 0 
tud segíteni, a hol más nem t u d ; de csodatételeit mindig 
amaz isteni irgalom jeleinek kívánja tekintetni, melynek 
célja az emberi lélek megmentése, fis a legkiválóbb lel-
kekkel szemben is mint Szabadító all. Pedig hogy szaba-
d i tha lná meg az emberi lelket, ha Ő maga is szabadu-
lásra szoruló lélek lett v o l n a ? ! 

De hát szenvedései, halála és imádkozása ? ! Ezek 
csak feltétlenül bizonyítják, hogy nem lehetett Is ten? Jónak 
látjuk itt mellesleg megjegyezni, hogy Jézus a János 
evangéliuma szerint is imádkozott, szenvedett és meghalt, 
s a Jézus szenvedését és halálát a J ános evangeliuma ép 

oly részletesen írja le, mint a többi evangéliumok. Es 
nincs kétség felöle, hogy a Jézus akkor is, a mikor imád-
kozik, szenved és meghal, nemcsak mint ember, hanem 
mint Isten is áll előttünk. Az ö imádkozása mindig az 
isteni irgalmasságnak, a tökéletességre vivő gondviseléssel 
való társalkodása, mint azt Lukács 13 : 7—9.-ben gyönyö-
rűen feltünteti. És süket lélek az, a ki a Getsemáné kert-
ben elhangzott szívszakasztó fohászkodásokból csak az 
emberi gyötrelmet hallja ki s nem egyúttal az isteni 
irgalmat is, mely bocsánatért , kíméletért, könyörületért 
esedezik s hogy ezt az ember számára megnyerje, a 
lényével ellenkező bűnnel és halállal szembeszállni kész. 
Nagyon természetesen az isteni életnek, a melynek lükte-
tését és forrongását ki lehet érezni a Jézus minden 
szavából és cselekedetéből, a három első evangélium leirása 
alapján i s : okvetlenül diadalmaskodnia kellett a halálon 
s a fel támadás ép úgy következménye a Jézus halálának, 
mint a hogy a Jézus megváltói halálának végbe kellett 
mennie, mert az emberek a hegyi beszédet megtartani 
nem voltak képesek. 

Miről tanúskodik tehát a három első evangélium ? ó h 
bizony nem arról, hogy a Jézus végig sétál az emberi 
életen s alkalom adtán hangoztat ja : Én Isten vagyok! 
Én Isten vagyok! — hanem arról, hogy az isteni élet minden 
hatalmát , minden szentségét, minden bölcseségét, minden 
irgalmát, a bűnnel, nyomorral , képmutatással , halállal 
folytatott rettenetes, de fenséges küzdelemben ragyogtatja 
az isteni élet egész gazdagságát beéli, beoltja, beárasztja az 
emberi, földi, bűnös nyomorúságos viszonyokba s ezáltal 
az emberi lelket az ég felé való haladásra kényszeríti 
Semmiféle tan, semmiféle rendszer, a Jézusnak semmi 
féle dicsőítése nagyobbá azt a tényt, a mit a három első 
evangélium előnkbe tár, nem teheti. És a keresztyén 
egyház fejlődése nem lehet egyéb, mint minél inkább 
megközelítése annak az isteni egészen tökéletes életnek 
a mely a keresztyénség legelején ott tündököl. Az első 
tanítványok jól tudták ezt s az Isten országa terjesztésére 
a jó utat választották. Hogy az ó tes tamentumra hivat-
koztak, az nagyon természetes. Pál is hivatkozik arra s 
a negyedik evangélium is. Annyi bizonyos, hogy Péter 
és apostoltársai a Jézus személyiségének isteni nagyságá-
ból semmit le nem vontak, s a mi a fő dolog, a leges-
legbuzgóbb zsidókat is a hoszá való megtérésre, tehát 
egészen új élet kezdésére hívták fel. (Csel. 2, 38 ; 2. 40) 

(Folyt, köv.) Dr. Szabó Aladár. 

A Jézus Krisztus örökkévalósága. 
Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egyesiiletben. 

A Jézus Krisztus tegnap és ma 
ugyanaz, mindörökké is ugyanaz 
lószen. (Zsid. XIII. 8.) 

(Folytatás.) 

Egy lépéssel tovább megyek, s megjegyzem, hogy 
az örökkévalóság szempontjából Jézus Krisztus tanításai 
époly nevezetesek azáltal, a mit elhallgatnak, mint azál-
tal, a mit bizonyítanak. Csodálatos józanságuk a legmeg-
győzőbb bizonyíték ar ra nézve, hogy ez nem a véghetet-
len felé törekvő emberi szellem legnagyobb erőfeszítése 
(mert az emberi kíváncsiság másra vágyott volna), 
hanem igenis egy Istennek a megnyilatkozása a ki min-
dent megmond az embernek, a mire szüksége van, hogy 
az örökélethez eljusson, és semmivel se többet Ez az 
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igazán isteni mértéktartás szintén egyik legerősebb bizto-
sítéka örökkévaló hatásának. Tegyük föl pl. hogy ez a 
tan, a helyett, hogy tisztán és egyszerűen vallásos volna, 
kiterjeszkednék, mint kivétel nélkül minden más vallás, 
a politika és a társadalmi intézmények terére; tegyük 
föl, hogy ítéleteket mondott volna tudományos kérdések 
fölött; tegyük föl, hogy az evangeliutn lapjain valamely 
kasztrendszerre vonatkozó szabályokat találnánk, mint a 
brahmanizmusban, vagy törvénykönyvbe illő cikkeket, 
mint a mohamedánizmusban, vagy akár a vallásbölcse-
letre, mint Aquinói Tamás s a középkor nagy elméinek 
theologiai irataiban : nem kétségtelen-e, hogy ez a tan min-
den oldalról ki volna téve a haladó eszmék támadásainak. 
Közösségbe lépve egy bizonyos korszak gondolataival, 
tudományával és szenvedélyeivel, ennek az összeköttetés-
nek okvetlenül rohamosabb sikert köszönhetett volna; 
de ugyanakkor magába fogadta volna hanyatlásának föl-
tételei. Százszor próbálták a .lézus tudományát csúffá 
tenni azáltal, hogy el akarták fordítani az általános, örök 
emberi kérdésektől, kezdve azokon, a kikről szt. Lukács 
mondja, hogy egy napon valamely jogi vagy örökösödési 
kérdést akartak vele tárgyalni, folytatva az apokrifus 
könyvek szerzőin, kik nem áfallanak a Jézus Krisztus 
a jakára csillagászati, orvosi, vagy természettani fejtegeté-
seket adni, egészen mai hitetlen kortársainkig, kik azt 
mondják, hogy az evangelium már nem a mai világnak 
való, mert nem fejti meg a munka, a vagyon és a kere-
set közt levő viszony kérdését, — s ezáltal épen azt 
hányják szemére, a mi legnagyobb dicsőségeinek egyike. 
Mert értsük meg jól: a Jézus Krisztus tudománya nem 
áll közösségben semmiféle politikával, semmiféle társa-
dalmi theóriával, semmiféle intézménynyel, semmiféle 
haladó tudománynyal, egyszóval semmiféle, emberek állal 
megállapított rendszerrel, bármily helyes, bármily igaz 
legyen is az. Nem osztozik ezeknek sem szerencséjében, 
— mely lehet fényes, de mindenesetre mulandó, — sem 
hanyat lásában. Képzeljétek a Jézus tudományát szoros 
összeköttetésben egy rég elmúlt világ vagy társadalom 
fölfogásával: mi következnék ebből ? Az, hogy megaka-
dályozná a hozzá hű lelkek szabad szárnyalását, s azok, 
kárhoztatván az újabb kor eszméit, azt nyernék, hogy 
az viszont őket kárhoztatná, s kénytelenek volnának vagy 
átkozni a tudományt a hitnek nevében, vagy megvetni 
iiitöket a tudományér t . Az így értelmezett vallás talán 
örökkévaló lehetne, de csak úgy, mint egy letűnt kor 
emléke, vagy mint a múmiák, vagy mint a sír. Nem ezt 
az örökkévalóságot érzem én a Krisztus evangéliumában. 
Ez nincs meg benne; ez nem is akar benne lenni! 
Százszor próbálták e szavakat formába önteni, de min-
dig széttörték a formát. Próbáljátok meg ti is így meg-
szorítani őket, s meglátjátok, hogy minden földi korlátot 
szétrombolnak. E csodálatos tanítások, a melyeknek min-
den fordulata oly új és oly eredeti ; e fenséges, gyakran 
ellentmondásoknak tetsző gondolatok, minden rendszeresí-
tési kísérlettel dacolnak. Tudjátok-e, mit találunk föl ben-
nük ? Azt a csudálatos, megmagyarázhatat lan valami!, 

a mit életnek nevezünk. Életet, — ezt a hatalmat, melyet 
az ember nem tud müveinek kölcsönözni, bármily nagyok 
legyenek is azok; de a melyet Isten beléhelyez egy pa-
rányi kis magba, mely az egyiptomi múmia száraz kezé-
ben évezredeken át megmarad, hogy újra terinékenynyé 
váljék, vagy azokba a mikroskopikus lényekbe, melyek 
olvasztó tégelyeink forró hőmérsékének kitéve, abból ele-
venen kelnek ki. Igv jelenik meg a Krisztus szavaiban 
mindenütt az élet, mely örökkévaló a maga lényében, 
s véghetetlenül változatos alkalmazásaiban. íme, ezért 
nem évülhetnek el ezek a szavak. 

Mindig élők, mindig ifjak, mindig tevékenyek ma-
radván, életre keltik a lelkiismeretet; fölmelegítik a szi-
vet, megzavarják az önzés csalard nyugalmát, s kimond-
hatatlan békét szereznek a megfáradt lelkeknek. Miután 
a múltban annyi szent és hősies lelket fentar to t tak; 
századunkban is ihlették a Wilberforceokat, Lincolnokat, 
Livingstoneokat; behatolnak az emberek szivébe, a kik 
magokat hitetleneknek valljak. s oly tetteket vitetnek vég-
hez velük, melyek gyakran fölötte állnak a névleg 
keresztyenek tetteinek. Mint acélozott fejsze súj tanak le 
százados bűnök vén törzseire; az igazságnak mindig 
növekedő ideálját állítják szemünk elé: utolérhetetlen 
hatalommal védik a gyengék, a kicsinyek, a nyomorultak 
ügyét. Örökkévalók, mint az igazság; termékenyek, mint 
a szeretet. Az ég és föld elmúlhatnak, de ezek a beszé-
dek soha el nem múlnak. 

II. 
Azt mondtam másodszor: a Jézus Krisztus örökké-

valósága az ő személyében rejlik. 
Jézus Krisztus nemcsak tanító és kijelentő ; ő maga 

a kijelentés. Nem csak azt mond ta : »Hallgassatok reám*, 
— azt is mond ja : »Nézzetek reám*. Nem csak így szól: 
»Higyjetek szavaimban«, — h a n e m így is szól : »Higyjetek 
bennem«. Ő saját magát ajánl ja a hit tárgyául, s így is 
fogta őt fel mindjár t a gyülekezet; mert szent Pál levelei, 
melyek a Jézusnak alig egy két szavát idézik, telve 
vannak az ő személyével. Pál Jézusra tekint, Jézushoz 
könyörög, Jézusban találja föl a maga életét, s e tekin-
tetben összes tapasztalatait ez annyira jellemző és oly 
erőteljes szavakban foglalja : »Élek többé nem én, hanem 
él én bennem a Krisztus*. 

Jézus személyében két lényt ta lá lunk: Az Isten fiát, 
és az Ember fiát; a láthatatlan Isten látható képét és az 
emberiség eszményi mintaképét. E két lény összeolvadása 
rejtély ; de olyan rejtély, melyet természetesnek kell talál-
nunk, mert ha az ember Isten képére teremtetett, akkor 
következésképen Isten képe, egy emberi életben meg-
jelenve, ugyanakkor megtestesülése kell, hogy legyen annak 
az eszménynek, mely felé az emberiségnek törekednie 
kell. Különben nem tartozik ide, hogy e rejtélyt kutassam, 
s így egész egyszerűen a Jézus Krisztus személyére te-
kintve, üdvözlöm benne az erkölcsi tökéletesség eszmé-
nyének mintaképét és bizonyítom, hogy ez a mintakép 
örökkévaló és ráillenek alapigém szavai : »A Jézus Krisztus 



tegnap és ma ugyanaz volt és mindörökké is ugyanaz 
marad.« 

Egy örökkévaló eszménykép. Gondoltatok e valaha 
arra. kedves testvéreim, mily csodálatosan merész, mond-
hatnám vakmerő egy szó e z ? Gyakran bebizonyult, hogy 
az emberi képzelőtehetségnek semmi sem nehezebb, mint 
a tökéletesség maradandó ideálját megalkotni. A legna-
gyobb lángelmék is hajótörést szenvedtek ezen a felada-
ton. Dante, Milton (hogy csak ezeket említsem), kik annyi 
erővel tudták leirni a pokol szenvedéseit: teljesen képtelenek 
voltak méltón festeni a mennyei harmóniákat . Költők, a kik 
megrázó igazsággal fejezik ki a lelkifurdalás gyötrelmeit, s a 
vétkes szenvedelveik kitörését: nem tudnak eszményi hőst 
teremteni ; hideg, elmosódó, élettelen alakká válik az 
kezök közt. Voltak a valóságban, így szóltak, eszmény-
képek, melyek elragadták az emberiséget; voltak alakok, 
a kik előtt, mint Krisztus előtt, lelkesülten hajolt meg 
az emberek nagy tömege. Nem tagadom, csak azt állítom, 
hogy egy sem volt ez alakok közt olyan, mely ellenállt 
volna az idő hatalmának, s az emberi ítélet folytonos 
támadásainak. Ezek a szobrok, melyek egy mocsoktalan 
márványból készülteknek látszottak, összetörtek a száza-
dok viharaiban, s látni engedték durva alkatrészeiket, s 
belső rútságukat, melyet szép külszín takart . De különben 
is, egyik népfaj eszményképe nem az a másik nép előtt. 
Próbáljátok meg népszerűvé tenni Európában a Buddha 
idegenszerű alakját, jellemző keleti vonásaival; vagy próbál-
játok a mi tevékeny, munkás, tudományért és baladásért 
lelkesedő nyugoti népeinkkel csodáltatni a Mohamed nagy-
szabású, de engesztelhetetlen fanatizmusát. Az egyik kor-
szak által elfogadott ideált a másik gyakran kigúnyolja, 
s az emberiség nem egyszer úgy boszulja meg magát 
csalódásaiért, hogy túlzott bántalmakkal illeti bálványait, 
melyeket tegnap még tömjénezett. Kortársaim, emlékezze-
tek vissza gyermekkorotokra, s jusson eszetekbe, mily 
ragyogón tűnt föl előttetek a Napoleon képe, mikor azt vala-
mely hivatott történetíró idézte föl előttetek, vagy mikor 
neve legnagyobb költőink lángoló verseiben visszhangzott. 
Tudhattátok-e akkor előre, mily gyászos fényt fognak hinteni 
ez alakra Franciaország vesztett csatái, s hogy e név az 
utókor átkának lesz kiszolgáltatva ? Igv járnak a csodált, 
imádott emberek. Nincs egyetlen ember, még a legnagyobbak 
között se, kinek ne volna sebezhető oldala, s a ki fogyat-
kozásaival, gyöngeségeivel vagy bűneivel el ne árulná 
közös nyomorúságunkat . 

Nos hát, a Krisztus személyében egy csodálatos 
tény tűnik szemembe. Ime keletnek egy szülötte, ime 
Semnek egy leszármazója, a ki előtt meghajolnak a 
.láphet f ia i ; ime Izraelnek egy képviselője, a kiben a föld 
összes nepfajainak képviselői az erkölcsi tökéletesség minta-
kepét csodáljak. Meghajolni látta maga előtt Görögország 
fiait, a kik az ő gyászos keresztjében olyan szépséget 
lődöztek föl, melyről a görög művészet lángelméi még 
csak nem is álmodtak. Nádból készült királyi pálcája 
előtt meghajoltak a római császárság katonai és vezérei, 
hódolva egy hatalomnak, melynek nagyságai meg sem 

értették. És mikor a római birodalom fölbomlása utan 
távol keletről idesereglettek új, barbár népfajok, haj ta tva, 
mint egy nagy óceán szennyes habjai, Isten haragjának 
szelétől: fejedelmi nagysága előtt porig hajoltak e büszke 
fejek, legyőzetve e szelíd es tiszta méltóságtól, milyenről 
soha nem is álmodtak A középkor zavaros idejeben, az 
erőszak és durva önkény eme századaiban a legtisztább 
imádat és hódolat érzését tudta felkelteni az emberi 
lélekben; és mikor a renaissance napjaiban az újra föl-
támadt ókor a pogány kísértések mámorító italát nyúj-
totta a nagy szellemeknek, ö hatalmába kerítette a leg-
szilárdabb és leghatalmasabb elmeket, a Kálvin Jánosét 
úgy, mint a Luther Mártonét, a kik ő benne látták és 
tisztelték a lelkek királyát s az emberiség megváltóját; 
majd, mikor a XVII. századdal elérkezett az anyagi 
tudományok kora, e tudományok legnagyobb mesterei, 
Kopernikus, Euler, Newton, Pascal dicsőségöknek tartottak, 
hogy őt szolgáljak, s hogy lábához tegyék le tehetségü-
ket és hitöket; és ma, Voltaire és Strauss után, s az 
után, hogy a kérlelhetetlen kritika boncolás alá vette 
minden egyes szavát, minden egyes cselekedetét, hogy 
életében foltokat és hibákat födözzön föl; ebben a szá-
zadban, mely semmit sem akar hinni, s mely azzal dicsek-
szik, hogy ledöntött minden istenséget: ez az alak meg 
ma is fönnáll, s oly szent, oly magasztos, mint valaha; 
uralkodva összes ál-nagyságaink fölött, túlélve összes bál-
ványainkat. s nem szolgáltatva a gyűlölet átható tekinte-
tének. nemcsak egyetlen szennyfoltot, de egyetlen árny-
oldalt, egyetlen redőt, sőt egyetlen mindennapi vonást 
sem ; s ez a név, dacolva minden viharral, ma is a leg-
nagyobb minden nevek közt, s hü lelkek altal a világ 
legtávolibb sarkába széthordozva, s minden nyelveken 
hirdettetve az embereknek, mindenféle népfajnak, melyeket 
egymástól erkölcsök, hagyományok, vérmérséklet, gondol-
kozás, egyszóval minden elvalaszt, mindenütt ezer meg 
ezer imádóra talál, kiknek szivében a legbensőbb és leg-
szentebb helyet foglalja el és a kik, hogy kilejezést adja-
nak a lelkesedésnek, mely szivüket eltölti, így szólnak 
hozzá. velünk s az egész hü keresztyén egyházzal együtt: 
»Én Uram és én Istenem*. 

S mégis vannak, a kik nem akarják belátni, hogy 
a Krisztusban valami emberfölötti van ; hanem inkább azt 
vitatják, hogy ez az egész alak költött, hogy a különböző 
elemek, melyek azt alkotják, a nép képzelőtehetségének 
szüleményei, a négy evangélium irói által tolmácsolva, 
így tehát abból az általunk jól ismert környezetből, abból 
a népből, mely akkoriban mindenféle fanatizmusnak hó-
dolt, abból a velejéig farizeusi vallásból támadt volna, 
egészen természetes módon az az ideál, mely minden 
időkön át hivatva lesz uralkodni az összes emberi fajo-
kon, s nehánv tanulatlan ember összeállítva a töredekes, 
egyszerű, minden művészi kidolgozást nélkülöző írásokat, 
melyeket mi az evangéliumoknak nevezünk, ezáltal né-
hány szétszórt emberi jellemvonást gyűjtött volna együvé, 
melyek összeállítva, az erkölcsi tökéletesség képét nyújt-
j á k ? ! Hadd mondjam szemükbe a legkétkedőhb és legta-



gadóbb elméknek: Ezt magatok sem hiszitek, mert tud-
játok, hogy ez lehetetlen. A Krisztus tehát előttetek egy 
megmagyarázhatat lan lény, — nem akarjátok mondani, 
hogy isteni lény. Később majd talán ezt is bevalljátok. 
Óh valljátok; mától kezdve engedjetek szabad folyást igaz 
érzéseiteknek! Nézzétek le az előítéleteket, melyek fogva 
tartanak ; legyetek szabadok és őszinték, és üdvözöljétek 
velünk együtt ebben az örökkévaló eszményképben a 
Krisztust, a ki tegnap és ma ugyanaz volt, mindörökké 
is ugyanaz lészen. 

Bersier után franciából 

(Folyt, köv.) Vargha Gyuláné. 

I S K O L A Ü G Y . 
A gimnáziumi évzáró vizsgálatok. 
Június közepe táján középiskoláinkban véget ér a 

a tanítás, megkezdődnek az évzáró vizsgálatok. Valamikor 
több időt (ordítottak e vizsgálatokra, azokat komolyan 
vették, a miért is épen a tanév vége erősen próbára tette 
az ifjú erőket. A jobb tanuló megfeszítette erejét, hogy 
helyét jól megállhassa; a gyengébb dolgozott, hogy a bukás 
szégyenét kikerülje, mert a vizsgálatoknak feladatuk volt 
a tanulók előmenetelének, szorgalmának szigorú meg-
ítélése. 

Az utolsó évtizedek nagyszámú reformjai nem hagy-
ták érintetlenül a régi vizsgálati rendszert sem. Ma az 
évzáró vizsgálatoknak nincsen meg régi jelentőségük. 
Befejező részét képezik ugyan az iskolai évnek, de a ta-
nulók osztályozására többé lényeges befolyást nem gya-
korolnak. A tanulók között szálló ige: »a vizsgái felelet 
nem számít«. Nem is számíthat. Naponkint két osz-
tály vizsgázik, egy délelőtt, egy délután; egyrészről ,az 
idő rövidsége, másrészről a tantárgyak és a tanulók nagy 
száma miatt nem lehet a tanulók előmenetelét alaposan 
megállapítani; nem lehet annyival inkább, mert a csekély 
időnek is jelentékeny részét a gyengébb tanulóknak, a 
»kéteseknek* megvizsgálására fordítják. Tekintsük pl. a 
gimnázium III. osztályát. Ezen osztályban a vizsgálatra 
8 tárgy van kitűzve : hittan, magyar, latin, német, föld-
rajz, történelem, mennyiségtan, rajzoló mértan ; — minek 
következtében a vizsgálatra szánt időből egy-egy tan-
tárgyra nem sokkal több idő esik egy fél óránál, Szembe-
tűnő, de a tapasztalás is igazolja, hogy ily rövid idő alatt 
egy osztályt, bármely tárgyból is, megvizsgálni nem lehet, 
az ilyen rövid idő alatt, nagy sietéssel megtartott vizsgálat 
nevének nem felel meg: lucus a non lucendo. 

Igaz, sokan azt állítják, hogy az évzáró vizsgálatok-
nak nem is céljuk a tanulók előmenetelének a megálla-
pítása, az osztályozás. Úgy okoskodnak, hogy hiszen a 
tanár két harmadon már osztályozta a tanulót, a har-
madik harmad végén csak nem fog kétsége támadni, 
hanem van a vizsgálatoknak más ideális céljuk, ezért és 
erre való tekintetből kell azokat megtartani. E cél ket tős : 

1. nyúj tsanak alkalmat a tanulóknak az egész évi tan-
anyag összefoglalására, nem különben ar ra , hogy isme-
reteik felől tanáraikat tájékoztassák, 2. nyújtsanak képet 
a szülőknek, a tanügy 'baráta inak a tanulók és a tanár 
egy évi működéséről. Állítsuk fel azt a kérdést, hogy a 
mai vizsgarendszer képes-e ezen kettős célnak meg-
felelni ? 

Eltekintve attól, hogy az a fél óra, a mit a mai 
vizsgarendszer mellett egy tárgyra fordítunk, nem elég a 
tanuló és tanár egy évi munkásságának feltüntetésére, az 
évi tananyag rendszeres összefoglalására, — még más ok 
is forog fenn, a miért vizsgarendszerünk az érintett cé-
lokat nem valósíthatja meg. A tanférfiak, de a nem tan-
férfiak is tudják, hogy a tanuló ifjú nem szedi magát össze 
az olyan vizsga előtt, melynek az osztályozásra befolyása 
nincsen. A tanulók — a potiori fit denominatio — az ilyen 
természetű vizsgák előtt nem tanulnak, nem ismételget-
nek, minek természetes következménye, hogy a vizsgála-
tok gyarlón folynak, a tanárnak megnyugvást nem adnak, 
az érdeklődőket, a szülőket csak felületesen tájékoztatják 
az eredmény felől; miből következik, hogy a mai vizsga-
rendszer az érintett kettős célnak sem felel meg. Vizsga-
rendszerünk e hiányai miatt a panaszok nem új keletűek. 
Példákra hivatkozhatunk. Egy taníérfiú e rendszer hátrá-
nyainak kiemelése után már 1889-ben igy irt felőle: »ezért 
oly általános a panasz tanárok és szülék részéről egy-
a rán t ; ezért terjedt el majdnem országszerte a meggyő-
ződés, hogy a vizsgálatok jelen alakjukban jóformán tart-
hatat lanok*. * 

Néha megtörténik azonban, hogy az úgynevezett 
tar thatat lan viszonyok sokáig tartanak. Íme itt példa van 
reá. Tizenegy év előtt »országszerte* elitélték a szóban 
forgó rendszert ; de azért ma is fennáll. Református gim-
náziumainkban is szót emeltek ellene. A mármarosszigeti 
főgimnáziumban 1889. jan. 8. egy talpraesett felolvasás 
keretében mutogatta, bizonyította a tanárkar egyik tagja, 
hogy : »a fennálló rendszerrel sem a szülők, sem a szak-
férfiak és tanügybarátok megelégedve nincsenek*. 

Legyen szabad e felolvasásnak néhány sorát alkalom-
s z e r ű i g felújítanom, azért, mert e néhány sor vizsga-
rendszerünk káros befolyását más oldalról mutat ja be : 
»Kára kiszámíthatat lan; annyi minden körülmények között 
van, hogy a növendék hét éven keresztül rendszeresen 
megszokván a vizsgálatot kellő komolyságúnak, elhatározó 
eredményűnek nem tekinteni, a nyolcadik év végeztével 
teendő érettségi vizsgálatot sem veszi azzal a szigorúság-
gal, melyet ennek a vizsgálatnak a természete megkíván. 
Pedig nagyon kívánatos volna, hogy az előző évek szigo-
rúan vett nyilvános vizsgálatai erre a legfontosabb gim-
náziumi vizsgálatra mintegy fokozatosan előkészítenék a 
növendéket «.** 

A mai évzáró vizsgálati rendszert meg kell változ-
tatni. Meg kell változtatni olyan formán, hogy az nevé-

* Orsz. középisk. t. e. k. 1888/89. 5Ü5 1. 
** Orsz. középisk. t. e. k. 1888/9. 573. 1, 



nek, céljának jobban megfelelhessen. Arra viszonyaink között 
gondolni sem szabad, bogy mivel a mostani rendszernek 
hiányai vannak, az évvégi vizsgálatokat egyszerűen törüljük. 
Ezek hozzá tartoznak tanintézeteink életéhez; ezek vannak 
hivatva arra , hogy a szülőknek, a tanügy barátainak 
alkalmat nyújtsanak a tanítás menetének, sikerének a felis-
merésére. Nem szabad a vizsgálatokat mellőzni első sor-
ban a tanuló ifjúság szempontjából. A szorgalmas, törekvő 
tanuló türelmes kitartásának, munkásságának eredményét 
itt, a nyílt vizsgálaton nagyobb körben kifejezésre juttatja. 
Ez növeli önbizalmát, reményt ad az uj küzdelemre, gyara-
pítja az akaraterőt , melyre az életben oly nagy szük-
sége lesz. 

Pruzsinszky Pál. 

T Á R C A . 

Mária és Isten könyörületessége. 
(Folytatás.) 

Az ilyen hitről, min annyi lélek szent áhítattal csügg, 
csak tisztelettel lehet szólani. Távol legyen tőlünk, hogy 
gúnyt űzzünk belőle, mikor tudjuk, hogy ez a hit a leg-
nagyobb inség napjaiban annyi temérdek léleknek adott 
erőt és vigasztalást. Igen, a római egyház hite itt a né-
pek ősrégi hangulatához és szükségletéhez alkalmazkodott 
Figyelemre méltó jelenség, hogy a pogányság hanyatlása 
korában, keresztyén időszámításunk harmadik századában, 
a pogányok több százra menő istenei között egyik sem 
dicsekedhetett olyan kedveltséggel, mint az, a kit közön-
ségesen Izisnek neveztek, s a kiről azt mondták, hogy 
ezerféle neve van. Eredetileg Egyptomban volt honos; de 
tisztelete az egész római birodalomra kiterjedt, s ennek 
nyomai még Svájban is feltalálhatók. Honnét szerzett ez 
az istennő ilyen óriási befolyást ? Azt beszélték róla, 
hogy hirtelen, erőszakos halállal vesztette el férjét és 
mélységes bánattal jár ta hosszú időn át a világot, hogy 
hatalmába keríthesse férjének legalább a tetemét. Igazán 
magában álló felfogás, hogy egy istent meg lehessen ölni 
s ennek a halottak országába kelljen alászállania, hogy 
aztán attól fogva folyvást ott uralkodjék. Olyan isten, ki 
önként fut a halálba, a mulandóság felett tépelődő ember-
nek nem nyújthat vigasztalást. Csakhogy Izist, a hit-
vest, nem érinté a halál lehelete; ő a halhatatlan, örök 
ifjú istennő csak a holtak felett kesereg ; azért hordozza 
szivén az ember minden fájdalmát. Az inség és halál 
eseteiben támadt vigasztalás utáni forró vágy mind maga-
sabbra emelte Izist, míg végül mindent átölelő égkirály-
nöjévé, égi anyává leve, kinek jóságos szivét megható, 
buzgó imákkal remélték megnyerhetni. Számtalan alakban 
festették, mint anyát, ki karjaiban tartja kis fiát, vagy 
emlőjén táplálja azt. 

De milyen csodálatos! Még a távol Chinában is, 
melyet pedig óriási űr választ el a nyugati művelődéstől, 
ott is találtak a keresztyen misszionáriusok olyan képeket, 
a melyek meglepőleg Máriára emlékeztettek, t. i. egy 
szelíd, nemes nőalakot, kihez egy kis gyermek simul, 
vagy ki kis gyermeket tart karjai között. Ha kérdik a 
a chinaiaktól: »kicsoda ez a nö?« azt mondják : »Ez 
Kvan-jin, vagyis az égi kegyelem istennője. Ehhez mene-
külünk. Ha már senki se segít raj tunk, megszabadít 
Kvan-jin, a kegyelemmel teljes anya.« Látjuk tehát, hogy 

a legfőbb anyai szeretet Intenek szükségessége nagyon 
el van terjedve az emberiségben. Egy nemes hindu, a ki 
néhány év előtt halt meg, Kecsub Csunder Zen. azt 
mondta : »Ti keresztyének! minek imádkoztok ti mindig 
csak az a tyához? Hát az anyai szeretet nem olyan 
nagy-e épenséggel, mint az apai szeretet? Az anya fogal-
mába nem összefoglalhatjuk-e mindazt, a mi nagy, szent 
és isteni? Hiszen minden név olyan, mint a füst ; az 
isteni hü kinyomatát egyetlen egy nyelv vagy név sem 
tudja visszaadni. Mikor tehát a gyermek imádkozik, nem 
épúgy használhatja-e az anya. mint az apa nevet ?« 
Minthogy ez a hindu a leggyöngédebb szeretettel vonzó-
dott földi anyjához : olyan indulattal fohászkodott az égi 
anyához, mint a milyennel mi az Atyához fohászkodunk. 
Ezt meg kell értenünk, ha a római katholikus hitet iga-
zán felfogni akarjuk. Ezzel azonban nem akarjuk azt 
mondani, hogy a Mária tiszteletében csak az ősi pogány-
hit őriztetett meg. A keresztyén hitnek egy sajátságos 
formája az a tisztelet, melylyel a római keresztyén Mária 
iránt viseltetik; sok ember tartja ezt drága kincsnek, 
mivel ez a népek szivében gyökerező hajlamnak felel meg. 

De hát miért nem valljuk mi protestánsok ezt a hitet, 
mely oly sok szép, szivreható és megragadó vonást rejt 
magában ? A reformátorok miért fordultak el Máriától ? Es 
miért teszszükezt mi is? Nekünk protestánsoknak újból meg 
újból számot kell adnunk a magunk hitéről. Nekünk nem 
lehet ezzel a kijelentéssel nyugtatni meg magunkat : »mi 
érzelmeink folyamatának engedjük át magunkat, mind-
addig, míg az egyház megállásra nem kényszerít.* Nekünk 
a kor minden szellemi erejével tisztába kell jönnünk, s 
ismételve meg kell kérdeznünk magunktól: »Igaz-e az, a 
mit hiszesz ? Összhangzásban van-e az a valósággal, 
avagy talán csak olyan világot építgetsz bensődben, a 
mely csupán szived kívánságán alapul ? Végeredményé-
ben nem valami olyas képzeleti kép e hited, mely a 
rideg valóságra dicsőítő fényt vet?* Oh nekünk keserves 
harcot kell vívnunk ottan-ottan, s meg kell birkóznunk 
azzal a kérdéssel, ha vájjon ez az igazság utáni törek-
vés megvigasztal-e bennünket, vagy pedig lesújt ? Azt 
kérdezzük tehát itt is: »Mit mond a valóság?* Az evan-
gélium azt tanítja, hogy Mária igen derék, kegyes izraelita 
nő volt, s ép ezért lett méltóvá arra , hogy a legjobb és 
legszentebb gyermek édes anyjává legyen. A Lukács evan-
géliumának elbeszélése szerint maga mond ja : »Magasz-
talni fognak engem a földnek minden nemzetségei!* Azt 
olvassuk továbbá felőle, hogy ő Jeruzsálemben szorongó 
lélekkel kereste 12 éves gyermekét és Jézus eme mente-
kezését : »avagy nem tudjátok-e, hogy nekem azokban 
kell forgolódnom, a melyek az én atyámnak dolgai ?« 
szivében forgatja vala. De mit hallunk felőle tovább ? 
Azt, hogy Mária sok gyermekes anya volt. Az evangélium 
szerint még 4 fia volt Jézuson kivül, névszerint Jakab, 
Józes, Juda, Simon; ezeken kivül voltak leányai is, kik-
nek neveit és számát nem őrzötte meg az evangélium, 
mivel a nőknek keleten már az ó-korban is kevés becsök 
vala. De milyen feltűnő dolog! Se az anya, Mária, se a 
többi testvérek nem tudták Jézus szellemi nagyságát meg-
érteni; nem bírták beleképzelni magokat az ő szentül 
magasztos és egyedül álló hivatásába. Az a Jézus, a ki 
az emberek millióinak megszerezte a lelki otthon boldog-
ságát : a maga lelki hontalanságát fájdalmasan tapasz-
talni kénytelen. Sokkal jobb dolga volt egy nálánál 
sokkalta jelentéktelenebb vallásalapítónak. Kimoodhatlan 
vigasztalásul szolgált Mohamednek, hogy az ő első hive 
épen neje, Chadischa volt, a ki élete íolyamán rendíthet-
len odaadással állott oldala mellett. Mohamed beismeri, 
hogy őt nejének hősies hite tartotta vissza a kétségbeesés-



tői. Nem többet lehetne-e várni egy mélyérzésű anyától 
mint egy feleségtől? De n e m ! Midőn Jézus a Genezáreth 
part ján működött, annyira körülvették őt a vigaszt és 
segelyt keresők, hogy még enni sem volt ideje. Midőn 
Názáretben lakó családja ennek hirét vette, azt mondotta: 
»a mi fiunk, a mi testverünk eszelős; nekünk őt akarata 
ellenére is haza kell hoznunk Názáretbe*. Lejönnek tehát 
az anya és testvérek a Genezáreth tavához, hogy erővel 
kiszakítsák Jézust tanítványai közül. Meglepték úgy, hogy 
még csak távol sem tarthatta magát tőlük. Midőn aztan 
eitávolitá őket, a kik jóhiszemű elfogultsággal azt hitték, 
hogy Jézust ki kell gyógyítani a lelki megzavarodottsag 
hói, azt mondá az őt környező híveknek: »Kicsoda az 
én a n y á m ? Kik az én testvéreim? Azok, a kik cselek-
szik az Isten akarat já t« . így kellett az anyának és test-
véreknek, dolgukat félbenhagyva, visszatérni Názárethbe. 
Mikor aztán a nagy hatalommal tanító Jézus iránti lelke 
sedés mind nagyobb mérveket öltött és a népek a leg-
nagyobb tisztelet hangján említették nevét, helyén valónak 
talalta Jézus, hogy szabad elhatározásából felkeresse gyer-
mekkorának otthonát, azt remélve, hogy most már talán 
szívesebb meghallgattatásra talál. Azonban Názárethben 
való rövid idejű működését ezzel a szomorú tapasztalattal 
kellett berekesztenie : »a prófétát sehol sem vetik meg 
annyira, mint saját városában, rokonságában és sajá t 
házaban*. Később már a három első evangelium semmi-
fele említést sem tesz Máriáról, ellenben a negyedik evan-
gelium azt mondja, hogy az anya, Mária, ott állott a kereszt 
alat t ; mi felett csak azért bámulunk, hogy a többi evan-
gélisták még csak egy szóval sem említik ezt az érzékeny 
jelenelet. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben azt 
olvassuk, hogy Mária a pünköst ünnepe előtt fiaival együtt 
összejött a tanítványokkal. Hogy hol élt azon túl; ho^y 
milyen állást foglalt el az ifjú keresztyén gyülekezetben? 
— erről nem ad felvilágosítást az új testamentum. 
Bánthat-e bennünket, hogy ez a kevés adalék nem mutat ja 
meg nekünk az ég királynőjéhez, Máriához vezető u t a t ; 
hogy itt egy nagy nagy tátongó űr lelett állunk, a min 
átrepülni képesek nem vagyunk? 

Furrer K. után 
(Vége köv.) Ruszkay Gyula. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A pápás és a prot. egyház legújabb küzdelmeiről 

igen érdekes és tanulságos, áttekintő szemlét nyújt Bey-
schlag tanár a »Deutsch-Ev. Blátter« májusi füzetében, a 
melyből megtudhatjuk, hogy milyen egyenlőtlen az arány 
a két egyház között, s milyen kedvezők a mai korszel-
lemből kifolyólag a külső viszonyok a pápás propagan-
dára nézve. Külső viszonyok, állami támogatás, érzékies 
jelleg s a mai kornak a mélyebb vallásos kérdések iránti 
indifferentizmusa mind együtt hatnak a papizmus erősí-
tésére s a népéletet gyökeresen reformáló és atalakító 
protestantizmus gyöngítésére. Igv mingyárt az osztrák 
»Los von Rom« mozgalommal szemben kolosszális anyagi 
hatalom s erős állami befolyás tart ja a papizmust, mely 
azonban még sem képes valamely hathatósabb ellenmoz-
galom megindítására s a népélet körében való meggyö-
kerezésre. Sőt ellenkezőleg, az osztrák prot. lap közlései 
szerint, a pápás papság nagy része, erkölcstelen életmódja 
miatt a bíróság elé került, s a modern pápás szeminá-
riumi papnevelés más téren is bőven termi a maga gyü-

mölcseit. Az áttérések a protestantizmusra igen gyakoriak 
Csehországban, Morvában, Styr iában, alsó és felső Ausz-
triában. Klagenfurtban és Karinthiaban. Maga Rosegger, 
a népszerű osztrák-német költő 35,000 koronát gyűjtött 
a mürzzuschlagi templom fölépítésére. Felhívásában ama 
reményének adott kifejezést, hogy az ev. reformmozgalom 
tisztítólag fog hatni magára a r. kath. egyházra is. Mind-
ezért Beyschlag szerint »némi kárpótlást nyert a pápás 
egyház a magyar gróf Lónyay áttérésével, ki Stefánia 
főhercegnő kezeért hagyta el ősei hitét.* — Más formá-
ban ugyan, de azért hasonló jellemvonások között foly 
a pápás s a prot egyház küzdelme Franciaországban, a 
hol a pápás politika megölte az amerikanizmus neve alatt 
ismeretes szabadabb theologiai gondolkodást, s megsemmisí-
tette a Mária nővérek (sacré-coeur) több püspök altal is helye-
selt pedagógiai reformjait . Mert hát a pápasag meg nem 
tűrheti az egyházi vagy iskolai szabadabb reformokat. 
Franciaországban a püspöki önkénytől függő alsó papság 
úgy műveltség, mint anyagi javadalmazás tekintetében a 
letisanyarúbb helyzetben van, a melylyel szemben a ren-
dek és kongregációk tagjainak száma 160.000, vagyonuk 
pedig 10 milliárd-ra emelkedett. Hogy ilyen viszonyok 
között a klérus jobb része vallási és szociális szabadság 
után törekszik: a francia papi .jellegű »Los von Rom* 
mozgalma igazolja. A pápás katholicizmus hívei és hecc-
káplánjai a középkorra emlékeztető vad fanatizmussal 
és türelmetlenséggel viseltetnek a reformmozgalom hívei-
vel szemben. Csaknem számonként közölnek a külföldi 
prot. lapok bizonyítékokat a francia papizmus türelmetlen 
viselkedéséről. — Csak Olaszország aluszsza téli álmát. 
Állam és egyház intranzigens máig is egymással szemben. 
Az egyháznak nincs szive a nép, s az ál lamnak nincs 
bátorsága a vallásjavítás iránt. így p. o. az egyház nem 
respektálja a polgári házasságot, s nincs ereje az állam-
nak polgárai megvédésére. Magának a népnek vallásos 
lelke is alszik. Mély álomba merült itt az állam s a nép 
egyaránt , — csak a papizmus folytatja vallás- és állam-
ellenes aknamunkájá t az egész vonalon. — Gazdagon 
kárpótolja Rómát a román tar tományok »Los von Rom* 
mozgalmáért az eretnek Poroszország. Mintha csak az 
idők kerekei megfordultak volna s az új német prot. 
császárság vette volna át Barbarossa Frigyes szerepét a 
pápaság s az ul tramontanizmus erősítésében. »Facta — lo-
q u u n t u r « — m o n d j a egészen helyesen Beyschlag. Ismeretes 
a német ul tramontanizmus régen hirdetett s következetesen 
követett ama hirhedt programmja, a melylyel az északi 
német protestantizmust a rendek és kongregációk háló-
jába törekszik keríteni s így lassanként megfojtani, s az 
is szomorú valóság, hogy a porosz kormány szolgáltatja 
a segédeszközöket ez ultramontán programm megvaló-
sításához. Azt akar ja szolgálni llertling báró legújabb 
agitációja is. a strassburgi egyetem pápás theol. fakultásá-
nak létesítésével. »Egy német pénzen fentartott akad. 
várban létesíteni egy, a vatikánizmust szolgáló pápás cita-
dellát!* Lépten nyomon értesülünk a papizmus hódításairól 
a prot. Poroszországban a vegyes házasság, a gyermek-
nevelés s az iskolaügy klerikálizálása terén, úgy, hogv ma 
e legnagyobb prot. állam valóságos »erős vára* a pápás 
ul tramontanizmusnak. S e mellett a statisztika is bizony-
ságot tesz. 1895—1900-ig a r. katholicizmus 7, a protes-
tantizmus ellenben csak 5%-ka l emelkedett; sőt a legköze-
lebbi népszámlálás alkalmával a felekezetiség megjelölésére 
többé nem is lesz szükség, s így megint kedvezőbb az 
ul t ramontanizmus alkalma a zavarosban való halászatra. 
Valóban sajnálat tal konstatáljuk az ul tramontanizmus e 
mozgolódásait s a porosz prot. állam e feltűnő erőtlen-
ségét. Hogy pedig nálunk mit művel a klerikálizmus, 



naponként olvashatjuk. Mintha csak halottaiból föl akar-
nák támasztani a középkort a maga összes vallási es 
politikai a t t r ibútumaival ! Beyschlag tanár a porosz állam 
részéről abban is »a szabadabb theologia elleni türelmet-
lenségének tudatos aktusát* látja, hogy Stndt, az új 
kultuszminiszter Kamphausen bonni theol. tanszékére, 
Meinhold mellőzésével, a westtáliai orthodox papság kíván-
ságára König rostocki tanár t nevezte ki. »Erőszakot 
követett el ezzel a bonni theol. fakultáson, a midőn 
annak ajánlatát figyelembe nem véve, idegen tanerőt 
alkalmazott*. Tömeges petíciókkal fordultak e kényes 
ügyben a kultuszminiszterhez, ki úgy látszik nagyon meg-
zavar ta ez önkényes kinevezéssel a kedélyeket a porosz-
rajnai akad. és papi körökben. Sajnálatos, hogy ilyenek 
történhetnek Poroszországban ! 

A lláckel-Loofs tanárok között lefolyt tudós iro-
dalmi párbajról is megemlékezik Beyschlag lapjának 
májusi füzete, mely > kínos, sőt megdöbbentő világot vet 
a mai német tudományosságra.* Háckel jénai tanár, a 
nagyhírű természettudós ugyanis, »Die Weltráthsel* című 
művében újból fölmelegítette a hamisan monisztikus böl-
cseletnek, sőt természettudománynak nevezett darwinisz-
tikus világnézetet. Ennek a műnek egyik lejezetében, 
Nietzsche Antikrisztusára emlékeztető cinikus gyűlöletét 
önti ki a keresztyénség s annak tudománya, a theológia 
ellen ; de oly hallatlan tudatlansággal, a melynél csak 
könnyelműsége és rivolitása nagyobb. Arról biztosítja 
ugyanis e fejezetben olvasóit, hogy a mi négy evangé-
liumunk tekintélye a niceai zsinaton alapul, a melynek 
atyái, Pappus tudósításai szerint, ez evangéliumokat csu-
dálatos módon, 4 0 — 5 0 apokrifus könyv közül válogattak 
ki. Arról biztosítja továbbá olvasóit, hogy az álevangé-
liumok egyikében foglaltatott volna Jézus amaz »igaz« 
születési története, a mely szerint ő házasságonkivül szü-
letett gyermeke egy Panthera nevű római tisztnek. Erre 
Loofs hallei tanár, a »Chr. W.« hasábjain közzétett nyílt 
levelében példátlan tudatlansággal és könnyelműséggel va-
dolta Háckelt, s ismert nagy dogma- és egyháztörténeti 
alapossággal kimutatta, hogy egy Pappus nevű történetíró 
csak a 16-ik században tűnik fel, s hogy a Jézusról, 
mint Panthera fiáról szóló mese »mérges zsidó mese«, 
mely legelőször egy 13-ik századbeli író müvében talál-
ható. Végül pedig még megjegyzi, hogy Háckel főforrása, 
az állítólagos angol tudós Standard-work semmi más, 
mint a keresztyénség ellenségeire számított s könyvkeres-
kedői lorualomba sohasem került »Schandbuch und Buben-
stück*. Ez irodalmi harcra méltán jegyzi meg Beyschlag: 
• Jellemző jele az időnek, hogy egy német tudományegye-
tem ny. r. tanára ilyen eszközökkel harcra kél a keresz-
tyénség ellen. De van annak más oldala is. A mint Loofs 
említett »nyilt levelét* olvastam, azt hittem, hogy Háckel 
tanárnak a földre kell hullania ama szégyene miatt, hogy 
nemcsak Krisztust szidalmazta méltatlanul, hanem ily pél-
dátlan tudatlanságot és könyelműséget árult el német 
tudós létére, s hogy többé nem szerepelhet a német tudo-
mányos világban S mi történik? Ő továbbra is duzzog; 
barátai is vannak a tudósok között; »Weltráthsel* című 
müvét csaknem elnyelik, Loofs megsemmisítő kritikáját 
pedig egyszerűen agyonhallgatják. Odáig jutottunk hát az 
alapos tudományosságáról hires Németországban, hogy 
ilyen szemenszedett tudatlanságot, ostobasagot és vakmerő-
séget elnyelnek, sőt magaszta lnak.— csak a keresztyénség 
ellen legyen intézve. £s ezt a korszellemet, mely az állam-
egyház s az udvari theologia elleni mélv gyűlöletéből él 
és táplálkozik, rostocki theológiavai (König kinevezése) és 
hannoverai egyházfegyelemmel (Weingart esete) vélik 
Poroszországban legyőzhetni!* Mi is sajnálattal és fajda-

lommal regisztráltuk e szégyenletes német tudós irodalmi 
jelenséget. 

A diukoiiissza-ÜQy a német prot. hitbuzgóságnak és 
áldozatkészségnek egyik legszebb és legmaradandóbb gyü-
mölcse. így az ágostai. 45 év óta fennálló intézetnek van 
ma 201 nővére, s a 61.000 márkán épült kisdedóvó 
egyúttal a gyermek-nővérek gyakorlati kiképeztetését is 
célozza. Az anya-intézet betegápoló része krónikus beteg 
nők apolására van s/.ánva. A nővérek Ágostan kivül 
meg 28 helyen vannak elfoglalva, igv Münchenben 15, 
Nürnbergben 10 s Eilangenben 21 nővér, köztük i9 az 
egyetemi klinikákon munkálkodik. Valódi aldása az ágos-
tai diakonissza anya-intézet a r. kath. Bajorországnak! 
— De a lipcsei diakonissza-ház mult évi jelentese is fe-
lette örvendetes és lélekemelő. Nagyszabású otthont léte-
sít, a melyre a város is segelvt szavazott meg. Többet 
mint 100,000 markát gyűjtött építési célokra. Az intézet-
nek van 31 diakonisszája, 39 imanővére, s 11 próhanö-
vére. Ajándékokban és hagyományokban kapott 18.023.87, 
s az államtól 100,000 márkát. Összes bevétele volt 
418,099 márka. Klinikai betegek számára több barak 
epítésére is van szükség. — Valóban vele van az Úr a 
maga egyházában a diakonissza-intézettel, mely a krisztusi 
ápoló es könyörülő szeretet valódi megtestesülése a világi 
életben. 

A szászországi egyházi értekezlet május 9-ikén tar-
totta Chemnitz városában 5-ik évi nagygyűlését. Egy na-
gyobb tudományos s egy gyakorlati kérdés megvitatása 
képezte az értekezlet főtárgyát. így Pröltzseh heidel-
bergi tanár »a tudományos theológia mai állásáról«, 
Meyer szuperintendens pedig »a szász térdrehullás kérdé-
séről® értekezett. Szászországban ugyanis, mint a 40-es 
években Bajorországban, a prot. katonákat is kirendelik 
a drezdai r. kath. udvari főtemplom parádéira, amiben a 
a szász protestánsok méltán »a prot. önérzet megsértését* 
látják. A szász egyházi értekezletnek e tárgyban hozott 
tiltakozó javaslatát egyértelmüleg fogadta el a nagygyűlés. 
Luthardt lapja is élénken megvilágította e kenves kér-
dést az »Allg. Ev.-Luth. K.-Ztg.« ez évi 19. számában. A 
bajor térdrehullás kérdésében annak idején tudvalevőleg 
maga a nagy DöLlinger is erősen volt érdekelve. 

A német pápás hierarkhia két új papot nyert. így 
paderborni püspökké Schneider prépost, salzburgi érsek-
püspökké pedig Katschthaler címzetes püspök neveztetett 
ki Előbbit kitűnő theológusnak és pedagógusnak mondják, 
ki padernborni moráltheologiai tanársága idején számos 
munkát adottki. Főbb művei: »Az új szellemhit*, »A termé-
szeti népek*, »Az erkölcsi tudat egysége és egyetemes-
sége* stb. — Legújabb műve: »Az isteni világrend és a 
vallástalan morál.* A járatlan Martin helyére tehát 
tudós theol. püspök lépett a padernborni székbe. — Az 
új salzburgi érsek tiroii ember s a papi szeminárium 
igazgatója volt. Főleg egyház-zenészeti téren tűnt ki. 
Irodalmi és bölcseleti tudása szelesebb körökben is isme-
retes. Hogy új helyükön mennyire szolgálják majd az Úr 
ügyét s nem az ultramontanizinus pápás türelmetlen poli-
tikáját, azt majd a jövő megmutatja. Az eddigi tapasz-
talatok nálunk is azt bizonyítják, hogy a kormányok nem 
voltak eléggé körültekintők és óvatosak a püspöki és ér-
seki székek betöltésénél. Onnan a sok konfliktus a pápás 
hierarkhia s az egyes államkormanyok között. 

A berlini papi értekezlet pünkösd után ülésezett. A 
század fordulójával összefüggői eg Secberg tanár tartott elő-
adást »A theológia elmaradott feladataival* cimen Kü-
lönben irt már ő »A század alkonyán* címmel egy müvei, 
a melyben a porosz százéves egyháztörténetet teszi 
kritikai vizsgálódása tárgyává. Az értekezlet további 



tárgyai a konfirmáció megjavítását célozták. — A porosz 
lutheri egyház lelkészi értekezlete őszszel ülésezik Berlin-
ben Schmidt elberfeldi egyháztanácsos elnöklete alatt. 
Tárgyalandó kérdései: Az egyházrendezet kötelező ereje 
a hit általi megigazulás tanához való viszonyában ; A kon-
firmáció viszonya a két sakramentumhoz, s a lutheri 
egyház házasságrendjének alapelvei.— A gyakorlati vallásos 
egyházi életbe mélyen belevágó kérdések. 

Luther-iratokat talált Ficker János stassburgi tanár 
a vatikáni s a német könyvtárakban. Jegyzékét a »Chr. 
W.« 20-ik száma a következőkben ismerteti : 1. Luther 
két kommentár ja a római levélhez az 1515 s 1516. évekből; 
2. Két kézirat, a melylyel a jelzett kettős kommentár 
alapján, 1515 husvétjétől 1516 karácsonyáig előadásait 
tartotta. Egyetlenegyszer tartott Luther a római levélről 
előadást. 3. A római levél latin szövegének két példánya, 
a melyet Luther 1516-ban, marginális jegyzetek készítésére 
előadásaihoz kinyomatott: 4. Luther két kommentár ja a 
zsidókhoz irott levélhez, melyről 1517-ben tartott a 
wittenbergi egyetemen előadást. A szöveg- és tárgymagya-
rázat hasonló a római levélhez irott magyarázatokhoz. 
Ezenfelül talált Ficker még egy régebbi értékes kom-
mentárt a római levélhez, s kettőt a Titushoz irott le-
vélhez. Nagyon becsesek e Luther-iratok, a mennyiben 
világosságot nyújtanak életének leghomályosabb s fejlő-
désére nézve legfontosabb részéhez. Személyes jegyzetek, 
kortörténeti adatok és egyebek kisérik a theol. és dogma-
történeti tekintetben rendkívül becses szövegmagyaráza-
tokat. Az 1517. nagy egyháztörténeti eseményeknek ez 
iratokkal valamivel biztosabban nézhetünk a belső lénye-
gébe és genezisébe. Bővebb ismertetését e megtalált Luther-
iratoknak a »Stud. u. Kritiken* jövő füzete fogja közölni; 
magát a szöveget pedig Luther iratainak ú. n weimári 
kiadása fogja publikálni egy pótkötetben. Lehet, hogy 
Rómában, a régi hires pfalzi könyvtárban még más 
becses egyháztörténeti adalékokra is bukkannak. Mi pedig 
őszintén örvendünk e Luther-iratok feltalálásán. Hisz Luther 
az írásnak megtisztult ismeretén alapuló személyes tapasz-
talatai útján jutott a reformáció nagy művének meg-
indításához. Luther irás-studiuma elvászthatatlan a protes-
tantizmus eredetének a kérdésétől. E megtalált Luther-iratok 
uj fényt derítenek a wittenbergi reformáció belső oldalának 
megértéséhez. 

Ultramontán pápás csodavirágnak lehetne nevezni 
azt a gyűjteményt, a melyet, külföldi irók nyomán Kovács 
Jázon, »Szüz Mária, a mi anyánk* cím alatt ád ki követ-
kező ta r ta lommal : I. Mária megtanít hinni. II. Mária a 
bűnösök oltalma. III. Mária a szomorúak vigasztalója. 
IV. Mária oltalma alatt boldog a halál órája. V. Mária 
megszerzi részünkre az eget. VI. Mária megszabadít a 
íisztítóhelyről. VII. A legszentebb szűz a bölcseség forrása. 
VIII. Mária gondat lanságunkban őriz. IX. Mária táplálja 
gyermekeit. X. Mária jobban szereti j ámbor gyermekeit. 
XI. Mária jó tanácsot ad. XII. Mária a pokoltól megment. 
XIII. Mária a betegségben gyógyít. XIV. Mária ruházza 
gyermekeit. XV. Mária a hitben megerősít. XVI. Mária 
a fogságból kiszabadít. XVII. Mária az elesetteknek gyá-
mola. XVIII. Mária gyermekeinek verejtékeit letörli. 
XIX. Mária a gonosz lelkeket is elűzi .—Mellékletül tartal-
mazni fogja a szűz Mária hét fájdalmáról szóló fejezete-
ket. Hogy azonban a szép szándék meg is valósulhasson, 
arra a hivő közönség t á m o g a t á s a j o b b a n mondva elegendő 
számú megrendelés szükséges. A tizenegy ivre tervezett 
s díszes vászonkötésben megjelenendő munka ára 1 kor. 
A megrendelések a szerző cimére (Mária-Pócs, Szabolcs-
megye) küldendők. — E minden izében evangélium- és 
protestánsellenes Mariologiát olvasva méltán azt kérdez-

zük : mi marad hát még Jézus Krisztusnak, mint az em-
beriség megváltójának ? E könyv tehát csak szavakba 
foglalálása annak, a mi Michel Angelo »Az utolsó ítélet* 
c. képén vászonra is került. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** A »Magyar K ö n y v t á r * most küldte szét májusi 

füzeteit, melyek ismét érdekes és értékes anyaggal szapo-
rítják e gyűjteményt. A régi magyar irodalomnak van 
szentelve a 168. szám, mely egyfelől bő részleteket nyújt 
Apor hires erkölcstörténeti könyvéből, a »Metamorphosis 
Transylvaniae«-ből; másfelől egész terjedelmében közli a 
XVII. századi erdélyi történetírás egyik legszebb emlékét, 
Mindszenthi Gábor gyönyörű naplóját I. János király élete 
végszakából, a mely munka eddig csak egy bibliográfiái 
ritkaság számba menő régi kiadásban volt kapható. E füzet-
hez Balló István irt bevezetést. Az újabb magyar iroda-
lomból Petőfi költeményeinek illusztrált kiadása folytató-
dik. Ezúttal a »Táj- és Életképek* jelennek meg, Vajda 
Gyula bevezetésével és jegyzeteivel és Neogrády Antal 
négy szép képével. A külföldi elbeszélő irodalom két 
munkával van képviselve. Az egyik Dosztojevszkijnek, a 
nagy orosz írónak alkotása, az »Egy játékos« cimü 
regény, mely a játékszenvedélynek megkapó rajzát nyúj t ja . 
A homburgi roulette-bank leirása is mesteri benne. — 
E Szabó Endre által fordított munkához sorakozik egy szen-
zációs angol könyvnek átdolgozása. Barnum, a század 
legnagyobb impreszáriója és humbug-művésze mondja el 
ebben, önéletrajz formájában, hogyan szerezte millióit. 
Végre a 173. sz. füzet az olasz irodalomnak van szentelve. 
Badó Antal ismerteti benne a jelenkor két kiváló olasz 
költőnőjét, Ada Negrit és Annié Vivantit, egyrészt terje-
delmes bevezetéssel, másrészt számos műfordítással, melyek 
méltóan sorakoznak Radó hasonló irányú müveihez. A 
»Magyar Könyvtár« egy-egy száma 30 fillér; az összes 
eddig megjelent számok, melyek jegyzéke ingyen kapható , 
részletfizetésre is megszerezhetők a kiadó hivatal ú t ján : 
Budapest, Andrássy-út 21. sz. 

** »Tanulók vezérkönyve az erkölcs, jellem 
h a z a f i s á g b a n * cím alatt. í r ta és kiadta Vaday József 
nagyváradi községi isk. igazgató. II-ik kiadás. — Ára, a 
szerzőnél rendelve, díszes kötésben 1 korona 30 fillér. Ez 
a mű, díszes kiállítása és olcsósága mellett oly értékes 
belső tulajdonságokkal bír, hogy a legjobb ifjúsági müvek 
közé sorozhatjuk. Erkölcs és jellemképző példái igen érde-
kes és hasznos olvasmányul szolgálnak az ifjúságnak. 
Ajánljuk nemcsak az iskolaszékeknek és tanítóknak, de 
az egyes szüléknek is, a kik gyermekeiket értékes és 
mégis elég olcsó vizsgái ajándékkal akar ják meglepni. 
Különösen figyelemreméltó e műnél az, hogy olcsósá-
gánál fogva tömeges beszerzésre is alkalmas, s úgy a 
népiskolában, mint a polgári és reáliskolák, valamint a 
a gimnáziumok osztályaiban is alkalmas. A mű minisz-
terileg még első kiadásában engedélyeztetett 4308 /1899 . 



szám alatt és már eddig is sok helyen elfogadtak. Ismer-
tető nyomtatványokkal , vagy rendelés esetén tisztelet-
példánynyal a szerző készséggel szolgál. Rendelések hozzá, 
Nagyváradra intézendők. 

E G Y H Á Z . 

A b a r a n y a - v i s z l ó i ref. e g y h á z , május 20-án tar-
tott presbiteri ülésében egyhangúlag elhatározta, hogy 
roskadozó tornyát megépítteti; templomába új úrasztalát , 
szószéket és orgonát állíttat. — Az Úrasztalára, szószékre 
és orgonára közadakozásból és közmunkából 2800 korona 
gyűlt össze. A toronyépítés költségeire (mely körülbelől 
4000 korona) az úrbéres birtokosok közös földjük jöve-
delméből 1500 koronát szavaztak meg ; 1500 koronát pedig 
közmunkával állítanak elő, olyan formán, hogy a közös 
földet feléből megmunkálják. A hiányzó összegért az egy-
ház folyamodni kénytelen valamelyik segély-alaphoz. 

Egyházmegyei felügy elő-választás. A zalai evang. 
egyházmegye gyülekezetei, az Ihász Lajos lemondása foly-
tán megürült felügyelői széket egvhangúlag dr. Purgly 
Sándor országgyűlési képviselővel töltötték be. 

A k i s k ü k ü l l ő i ev. ref. e g y h á z m e g y e Dicső-Szent-
Mártonban, junius hó 11-énrendkívüli közgyűlést tart, Nemes 
Árpád esperes elnöksége mellett. Elintézés alá kerül ez 
alkalommal az egyházmegyei szabályrendeletek módosítása, 
a papi egyenruha kérdése, a főgondnoki és egy világi 
tanácsbirói állás betöltése. A közgyűlés után papi érte-
kezlet lesz, melyen Nemes Árpád a gyakorlati lelkészet 
köréből olvas fel. Szó lesz ez alkalommal még a fiók-
körök újjászervezéséről is. 

Az u d v a r h e l y i ref. e g y h á z m e g y e mult hó 17-én 
tartotta meg tavaszi közgyűlését Székely-Udvarhelyen. A 
közgyűlést megnyitó istentiszteleten Tólcos Jenő patakfalvi 
lelkész imádkozott. Menyhárt János esperes megnyitó 
beszédében rámutatott a »pax« jelszó érá jában folyó pápás 
reakcióra és lélekhalászásra, s buzdította a papságot a 
hitben erősségre és kötelességei még odaadóbb teljesítésére. A 
gyűlésnek nevezetesebb mozzanatai voltak továbbá, hogy 
kimondták, hogy az egyházak közpénztári hátralékait a 
lelkészek kongrua-segélyeiből fogják levonni, ha azok el-
enyésztetésére minden lehetőt meg nem tesznek. — A 
budapesti egyetemi prot. theol. fakultás eszméjét pártolta 
a gyűlés, de csak azzal a kikötéssel, hogy arra csak az 
egyház által ajánlott tanárokat lehessen kinevezni; hogy 
a jelenlegi theol. akadémiák és alapok érintetlenül hagyas-
s a n a k ; hogy joguk legyen az egyházaknak internátust 
berendezni és stipendiumokat alapítani. — Sürgeti az egy-
házmegye az 1848. XX. t.-c. alapján az egyház .jogos 
igényeinek kielégítését is ; valamint azt is, hogy az állam 
a lelkészi kongrua törvényét olykép alkalmazza, hogy a 
mellett az egyházi adók igazságosan és méltányosan le-
szállíttathassanak. — A görgényi egyházmegye átirata 
alapján szóba került a papi egyenruha kérdése is. A köz-
gyűlés többsége azonban (igen helyesen!) az indítványt 

nem tette magáévá. Végül az egyházmegyei pénztarak 
számadásai terjesztettek elö és hagyattak helyben és az 
egyházmegyei gyámintézeti segélyek osztattak ki. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A nagy-rábé-i ref. egyház F. 
Varga Lajos majtisi lelkészt, az ismert nevű egyházi irót, 

— a felsö-gelléri ref. egyház, meghívás útján Gálffy 
Géza komáromi segédlelkészt választotta meg lelkipász-
torává. Szívesen gratulálunk. 

Dr. Bartók György püspök, mint a kolozsvári 
ref. egyház újonnan választott lelkésze, pünkösd második 
napján tartotta meg beköszönő beszédét. 

T e m p l o m a v a t á s . Az aranykuti ref. egyház május 
hó 28-án avatta fel szent rendeltetésére uj templomát. 
A felavatást, mint püspöki megbízott, Kenessey Béla theol. 
igazgató végezte. A szép ünnepélyen jelen volt, az espe-
ressel élén, a széki egyházmegye papsága. 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s . Antal Gábor dunántúli ref. 
püspök, Körmendy Sándor egyházkerületi főjegyző kísére-
tében f. hó 9 — l ö - i g a szlavóniai missziói egyházakat 
fogja meglátogatni. 

A pápa i ref. e g y h á z m e g y e folyó hó 19-én fogja 
közgyűlését megtartani Bakony-M. Szentkirályon. 

Tanácsb iró v á l a s z t á s . A szatmári ref. egyház-
megye gyülekezetei, az üresedésben volt világi tanácsbirói 
állásra Uray Géza szatmári ügyvédet választották meg. 

Az »erdélyi püspök* c im ügye . a kultuszminisz-
ter ismeretes válasza után, ügy látszik még erősebb hul-
lámokat kezd verni. A miniszter válaszával sem a protes-
tánsok, sem a pápások nincsenek megelégedve. A pro-
testánsok csendesen vannak és a hivatalos fórumokra 
hagyják az ügy tovább fejlesztését; a pápások azonban, 
s épen maga Majláth Gusztáv úr, erősen zajonganak, sőt 
egyenesen a »nem igaz« szót vágják a miniszter szeme 
közé. Wlassics miniszter ugyanis elismerte, hogy Majláth 
Gusztáv utódlási joggal az ^erdélyi róm. kath. püspök« 
mellé neveztetett ki, s így a királyi kinevezési okmány-
ban az a cim szerepel, a melyet a protestánsok is visz-
szaállíttatni kívánnak. Ezzel szemben Majláth Gusztáv 
maga jelenti ki a saját lapjában, a gyulafehérvári »Köz-
művelődés «-ben, hogy a miniszter ezen állítása »nem 
igaz«, mert az ő kinevezési okmányában az »erdélyi 
püspök« cím szerepel. Ez a cáfolat és támadás megszó-
laltatta a kultuszminisztériumot is, s télhivatalos nyilat-
kozatában kijelenti, hogy a miniszternek van igaza, mert 
a legfelsőbb elhatározás szövegében az »erdélyi r. kath. 
püspök t cim szerepel és csak a kinevezési okmányban 
van az »erdélyi püspök * szokásos formula. Kinek van 
már most igaza? Látszólag mindkettőnek; tényleg egyik-
nek sem. Majláth G. úr a kinevezési okmány alapján kö-
vetelt s kapott oly címet, a mely a legfelsőbb királyi 
elhatározás címzésével ellenkezik ; a miniszter, a kinevezési 
okmány alapján egy oly cimet adott, a mely a legfelsőbb 
királyi elhatározás címzésével ellenkezik, s most azt, a 
legfelsőbb királyi elhatározás szövege alapján meg akarja 
gyengíteni. Itt a circulus vitiosus, a melybe a miniszteri 
a legfelsőbb királyi elhatarozás és kinevezesi okmány eltero 



terminológiája sodorta bele. Nem értjük ugyan, hogy 
miként lehet két, egyazon dologra vonatkozó okmánynak 
más-más terminológiája; de azt tudjuk, hogy az »erdélyi 
püspök* és az »erdélyi r. kath. püspök* cim nem fede-
zik egymást, s hogy az odiózus ügyet csakis a közjog-
nak s a legfelsőbb királyi elhatározásnak megfelelőleg, 
az »erdélyi r. kath. püspök* cim megállapításával lehet 
és kell megoldani. 

Az erdélyi ref. egyh. ker. egyházi értekezlete 
f. hó 7-én folyt le nagy ünnepélyességgel. Az értekezletet 
istentisztelet előzte meg, a melyen dr. Bartók György 
püspök imádkozott és Vásárhelyi Boldizsár prédikált. Az 
értekezletet báró Bánffy Dezső főgondnok nyitotta meg 
nagyobb beszéddel. Világi elnökké gróf Kuun Gézát, egy-
házi elnökké Molnár Albert theol. tanárt választották 
meg. Kuun Géza hosszabb beszéddel foglalta el elnöki 
székét. Az értekezletről jövő számunkban hozunk részle-
tes tudósítást. 

A német ref. gyülekezetek énekeskönyve ügyé-
ben f. hó 6-án tanácskoztak Budapesten, Szilassy Aladár 
elnöklete alatt az érdekelt gyülekezetek lelkészei. A tanács-
kozáson jelen voltak: Szász Károly püspök, Szabó Péter 
esperes, Poor József, Keck Endre, Keck Zsigmond, Póth 
József, Kiss Adolf, Draskovics Zsigmond, Venetianer Sán-
dor, Schneider Pál és mint zenei szakértő, Oláh Károly. 
A tanácskozás tárgyát a német templomi és halotti éne-
keskönyv ujranyomatasa, illetve reformja képezte. Kétféle 
volt a nézet erre nézve. Az egyik szerint meg kellene 
hagyni az énekeskönyvet, úgy a mint ma van ; a másik 
szerint pedig ki kellene válogatni a használható énekeket 
és azokat az eredeti szövegek szerint helyreállítani, mivel 
a fordítók és az átdolgozok az eredeti szövegeket sok 
helyen megcsonkították és elforgatták. Fel kellene továbbá 
venni az enekeskönyvbe a 150 zsoltárt is, sőt uj himnu-
szokat is csatolni a régiekhez. A két nézet igen élénk 
vitára adott alkalmat, a mely csak egy közvetítő indít-
vány elfogadásaval ért végei. Ennek értelmében megálla-
podott az értekezlet abban, hogy egy bizottságot küld 
ki, Venetianer Sándor, Poor József és Keck Endre sze-
mélyében, azzal a megbízatással, hogy válogassa ki azo-
kat az énekeket, a melyek használhatók; jelöljön ki 40— 
50 zsoltárt és válogasson ki új, felveendő himnuszokat 
is. Ily módon lenne az énekeskönyvben mintegy 300 ének, 
s ezekben már benne foglaltatnának a halotti énekek is. 
A bizottságnak folyó év szeptember közepére kell mun-
kálatával elkészülnie, s majd a szeptember végén újra 
összejövő értekezlet fog a nyomtatás felől véglegesen in-
tézkedni. Mind a munkálatot, mind az új énekeskönyvet 
az értekezlet csak ideiglenesnek tekinti, s az énekeskönyv 
végleges rendezését akkorra hagyja, a mikor a magyar 
énekeskönyv ügye is elintézést nyerend. 

I S K O L A. 
T a n á r i s z é k f o g l a l ó k . A budapesti ref. f ő g i m n á -

zium két új rendes tanára : Ábrahám István (matematika-
fizika) és dr. Török Tivadar (természetrajz) f. hó 2-án fog-
lalták el, szép iskolai ünnepély keretében, szakszerű érte-
kezésekkel tanári székeiket. A székfoglaló ünnepélyen, 
melyen jelen voltak az igazgató-tanács tagjai közül töb-
ben, a tanári testület és az ifjúság, — Szász Károly 
püspök úr intézett szép beszédet az új rendes tanárokhoz, 
s végül felhívta őket székfoglaló értekezésük megtartá-

sára. Ábrahám István »A fény hullámhosszúságának mérése 
üvegrácscsal*, dr. Török Tivadar pedig »A gerinces álla-
tok táplálkozási szerve« cimen tartott értekezést. — Az 
új rendes tanárokat szívesen üdvözöljük, s kérjük, hogy 
legyenek nemes maghintők az egyház »veteményes 
kertjé« ben. 

T a n u l m á n y - ú t . A budapesti ág. hitv. ev. főgimná-
zium, felső osztályainak tanulói közül 38-an használták 
fel a pünkösdi ünnepek alkalmából az iskolai szünetet, 
hogy négy tanár vezetése alatt tanulmányutat tegyenek. 
Június 2-án reggel indultak el, s ut iránvuk végpontja 
Turn-Severin volt. Közben megtekintették Temesvárt , 
Buziást, Orsovát, Herkulesfürdőt, Szegedet. Vezető taná-
rok : dr. Hittrich Ödön, Mikola Sándor, Tolnai Vilmos 
és Rátz László voltak. A kirándulás június hó 6-án ért 
véget. 

É v z á r ó ü n n e p é l y . A kolozsvári ev. ref. theol fa-
kultás f. hó 1-én délután tartotta meg évzáró ünnepélyét. 
Tóth Gyula imája után a fakultás zenekara a »Nürnbergi 
baba* c, opera nyitányát adta elő; Deési Sándor ügye-
sen szava l t ; Ch. Dancla : Resignation c. művét Rácz 
Sándor játszotta hegedűn, Mockovcsák János zongorakisé-
retével. Azután kihirdették a pályázatok eredményét és 
a jövő évi pályatételeket. Kvintettet énekeltek Bácz Dezső, 
Tóth Gyula, Borsody Sándor, Csiky István és Seprődi 
János. — Víg Elemér víg darabot szavalt. Végezetül 
karéneket adott elő az énekkar. 

I f j ú s á g i i s t e n t i s z t e l e t . A debreceei ref. kollégium 
orat iumában mult hó 20-án tartatott meg a négy alsó 
osztály növendékei részére a negyedik ifjúsági istentisz-
telet. Egyházi beszédet Sáfrány Lajos tartott s a köz-
éneklésen kivül, a textus felvétele előtt és az utóima után 
karénekeket énekelt az ifjúsági énekkar. Az istentisztele-
tet veze'ő ta'nárok, mint már a mult évben, úgy az idén 
is külön füzetben fogják kiadni elmondott beszédeiket. 
Igen óhajtanok, ha a pesti egyház vallástanárai is újra 
felelevenítenék a régebben szokásban volt hasonló isten-
tiszteleteket. 

A d e b r e c e n i j o g a k a d é m i a dékánjává az 1900/901. 
tanévre dr. Kérészy Zoltán jogtanár választatott meg. 

B e t h l e n - ü n n e p é l y . A nagy-enyedi Bethlen kollégium 
ifjúsága a nagy fejedelem emlékét mult hó 26-án méltó-
képen újította fel. Délelőtt matinét rendeztek több ének-
szám és szavalat e lőadásáva l ; délután az önképzőkör tar-
totta versenyeit, majd este végezetül a Bethlen Gábor 
szobor javára rendezett majális rekesztette be a kollégium 
if júságának örömünnepét . 

E m l é k ü n n e p é l y . A sárospataki főiskola f. hó 24-én 
emlékünnepélyt rendez egyik nagy jóltevője, Mudrány János 
emlékére. Az ünnepélyen Radácsy György tart emlék-
beszédet. 

Országos tanáregyesületi gyűlések. A pünkösdi 
szünidő alatt két orsz. tanáregyesület is ülésezett: a pre-
parandiai tanároké Kolozsvárott, a felső-kereskedelmi 
iskolai tanároké pedig Szegeden. Az előbbi gyűlés elnöke 
Kovács János pedadógiumi tanár, az utóbbié Névy László 
volt. — A preparandiumi tanárok gyűlésén, az egyesületi 



adminisztratív ügyek elintézésén kivül előadásokat tar-
to t tak: dr. Veszely Ferenc »A pedagógiáról*, Kunos 
Ignác •» A magyar nyelvben föllelhető keleti nyelvelemek-
ről*, Simkó Endre »Az ifjúsági önképzőkörökről*. U.jvari 
Mihály »A segítő egyesületekről*. Mohar József »Az iskolai 
kirándulásokról* és Nagy László »A tanítóképesítő vizsga-
latok r e f o r m j á r ó l . A pedagógia alaposabb tanulmanyo-
zasára és gyakorlati érvényesítésére vonatkozó indítványt 
a gyűlés, részletesebb kidolgozás végett az egyesület 
igazgatóságához utasította. Az ifjúsági önképzőkörök szer-
vezését szükségesnek mondotta ki, s megbízta a választ-
mányt minta-alapszabály kidolgozásával. A tanulmányi 
kirándulásokat illetőleg kimondták, hogy rendezendők 
minél gyakrabban és főként ar ra irányulva, hogy a növen-
dékek, különösen pedig a nem magyar ajkúak, megismer-
jék és megszeressék a magyar földet s a magyar fajt. A 
íanítóképesítés reformjában Nagy László szerint a peda-
gógiai szempontok a magyarság javára érvényesítendők. 
E végből két részre kellene osztani a képesítő vizsgálatot. 
Lenne egy alapvizsgálat, a melyet a jelöltek abban az 
intézetben állanának ki, a melyben tanultak. Ez a vizs-
gálat lehetne nem magyar nyelvű is. A második vizsgálat 
lenne a tulajdonképeni képesítő-vizsgálat, a melyet a 
jelöllek csak egy-ket gyakorlati próbaév után tehetnének, 
a tanilóképezdei tanárokból és a miniszter által kikül-
dendő szakértőkből álló bizottság előtt. Ez a vizsgálat 
kiterjedne a népiskolai tantárgyak egész anyagára és azt 
csakis magyar nyelven lehetne letenni. — Elhatározta 
továbbá a gyűlés, hogy a r. kath. preparandiai tanárok 
nyugdíja ügyében felterjesztést intéztet a választmány 
által úgy a kormányhoz, mint az egyházi főhatóságokhoz. 
— A felső-kereskedelmi iskolai tanárok gyűlésén Névy 
László elnöki megnyitójában kiemelte, hogy a kereske-
delmi iskolák számat és rendezettségét tekintve hazánk 
az első ország Európában. A gyűlés második napján 
dr. Nagy Lajos kereskedelmi iskolai jogtanár tartott elő-
adást a jogi szakoktatásról, a melynek mai formáját erő-
sen kifogásolta. 

F e j e s I s t v á n é s a t a n á r o k . A Budapesti Hirlap 
f. hó 6-ki számában válaszol Fejes István Négyesi László 
cikkére, s igyekszik felmutatni miskolci felszólalása indo-
kait. Kijelenti, hogy sem a pataki, sem a többi tanároktól 
nem sajnálja a fizetést ; jogosnak is tartja törekvésöket 
fizetésük rendeztetése iránt. Ó ezt nem is Ítélte e l ; de 
elitélte azt a szertelen nyugtalanságot, a melylyel igé-
nyeik kielégíttetését követelik ; a pataki tanárokat illető-
leg pedig helytelenítette azt, hogy dacára annak, hogy 
tudják, hogy a kerület a pataki iskolánál, autonómikus 
szempontból lehetőleg mellőzni kívánja az államsegélyt, s 
tudják, hogy az újonnan nyitott és nyitandó jövedelem-
források mellett a fizetésrendezés néhány év alatt meg-
törtenhetik államsegély nélkül is, — mégis sürgették a 
dolgot s mintegy bele akarták kényszeríteni a kerületet 
az államsegély igénybevételebe. 

A d u n a m e l l é k i ev . ref . e g y h á z k e r ü l e t t a n i t ó -
k é p e s i t ő b i z o t t s á g a a folyó évi tanítóképesítő vizsga-
latokat az egyházkerületi tanítóképezdében, Nagy-Körösön, 
folyó évi augusztus 27-ik és következő s illetőleg folytatva, 
szeptember 1-sö és következő napjain tűzte ki. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy-Zsuzsánna egyesület májusi éle-
téből. Az egyesület a hónap első heteben tartotta meg 
a szokásos gyermek-uzsonnákat. A Népligetben összesen 

278 gyermeket vendégelt meg s szerzett nekik kellemes 
délutánokat E hónapban két szép alapítványt kapott az 
egyesület. Szász Károly püspök és gyermekei, neje, illetve 
édes anyjuk emlékére 2000 koronás alapítványt tet tek; 
herceg Odescalchyné pedig, régebbi 100 frtos alapítványát 
2000 koronára emelte fel. Mint már jeleztük is, az egye-
sület tárgysorsjatékot rendez nemes céljai előmozdításara. 
Az egy koronás sorsjegyek már ki vannak bocsátva, s 
hiszszük. hogy el is keinek, úgy, hogy a f. é. november 
15-én tartandó sorsolás kellemes meglepetést szerez sokak-
nak és szép jövedelmet hoz az egyesületnek. Sorsjegyek 
kaphatók az egyesület pénztárnokánál: Szőts Farkasné 
úrnőnél (Csepreghy u. 4.) és a választmány minden tag-
jánál. A nyári szünet előtt utolsó hétfői összejövetelét 
mult hó 28-án tartotta meg az egyesület, a mely alka-
lommal Vargha Gvuláné alelnök intézett meleg búcsúzó 
és buzdító szavakat a tagokhoz. 

A b u d a p e s t i r e f . i f j ú s á g i e g y e s ü l e t m á j u s i 
é l e t ébő l . Az egyesület e hónapban is rendesen megtar-
totta keddi bibliai-olvasó, csütörtöki felolvasó és vasár-
napi vallásos estélveit. A keddi estélyeken Jézus szenve-
déseiről és feltámadásáról olvastak a bibliából ; a csü-
törtöki estélyeken ifj. Szilassy Aladár olvasott fel »A gyö-
kérről«, Kovács László pedig »A magyarországi boszorkany-
üldözésekről« és »A részegség káros hatásairól*. A hold 
utcai skót iskolában tartott vasárnapi estélyeken »A 
modern bűnökről* beszélgettek az ifjak. — Május 3-án 
választmányi ülést is tartott az egyesület, a melyen a 
lapkiadó-bizottság tett jelentést arról, hogy az »Ébresztő« 
megindítására megkaptak a hatósági engedélyt és hogy a 
lap Nagy Sándor nyomdájában fog nyomatni. Elhatározta 
a választmány azt is, hogy az ifjúsági egyesületek választ-
mányainak, a párisi világkiállítás alkalmával tartandó kon-
gresszusára kepviselőt küld. De hogy ki lesz a küldött, 
még nincs eldöntve. — Rendezett egy kirándulást is az 
egyesület. Mintegy 25-en a Svábhegyre rándultak ki, hol, 
az iskolateremben tartott istentisztelet után kellemes szóra-
kozások közt töltötték el a napot. 

K ü l f ö l d i v e n d é g e i l e s z n e k e hónap közepén a 
budapesti Lorántffy- es a Ref. Ifjúsági egyesületeknek. 
Wurz baseli misszionárius és Baedeclcer fogják megláto-
gatni az egyesületeket. Ez alkalomból kifolyólag az ifjú-
sági egyesület f. hó 14-én, este 7 órakor, a LórántfTy-
egyesület pedig 16-án, délután 5 órakor szeretet-vendégséget 
rendez, a melyeken a vendégek előadásokat fognak tartani. 

GYÁSZROVAT. 
f S z a k a i Józse f felső-boldvai ref, lelkész, élete 

65-ik, lelkészkedése 33-ik évében, f. é. május hó 27-en 
elhunvl. Nyugodjék békével! 

f L u k á c s D á n i e l mezőtúri ref. lelkész, kiérdemült 
esperes, a szabadságharc hadügyminisztériumának egykori 
fogalmazója, élete 82-ik, lelkészkedése 51-ik évében folyó 
hó 7-én elhunyt. Haláláról az egyházfan ács külön gyász-
jelentést adott ki. Áldott legyen emlékezete! 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az »erdélyi p ü s p ö k * ú r n a k igen jó tanítást 

adott körútja alkalmával a mult héten dr. Gyarmathy 
Dezső, Székelyudvarhely polgármestere. Üdvözlő beszédé-
ben méltóképen hangsúlyozta, hogy Erdély a szabad vallás-
gyakorlat hazája volt ; békésen megfértek benne római 
katholikusok és protestánsok, mert összebékéltette őket 
az egymásra utaló eszme: a hazaszeretet. Hangsúlyozta, 
hogy az erdélyiek legelső sorban magyarok és csak azután 
vallásuk dogmáinak buzgó harcosai. — Nem ártott ezt 
megmondani Majláth »erdélyi püspök* úrnak, a ki eddig-
elé minden el járásában csak a nemzetközi ul tramontán 
pápistaság fanatikus harcosának mutatta fel magát. De 
hogy nem igen használt neki a jó tanítás és hogy Majláth 
Gusztáv úr továbbra is annak az ul t ramontán fanatiz-
musnak a képviselője marad , a mely a békességet, a 
türelmet nem ismeri és magát első sorban a papizmus 
hívének vallja s csak azután magyarnak, mutat ja az, hogy 
a papság tisztelgése alkalmával nyíltan kifejezte, hogy 
Gyarmathy Dezső beszéde a legmélyebben sértette és csak 
nagy megerőltetéssel fojthatta el lelke felháborodását. — Ez 
a kijelentése teljes világításba helyezi a hecc-püspök lel-
kületét és működése irányzatát . 

* Az »erdélyi püspök* sajtója, a gyulafehérvári 
>Közművelődés« (??) tajtékzik dühében ellenünk. Dühön-
gésére Tüdős Istvánnak, a Sárospataki Lapokban a protes-
táns sérelmekről írt cikke adta az impulzust. Április 21-ki 
számában így ír: »Hogy sáros az a patak, a honnan ezek 
a pontok erednek, azon senki emberfia ne csodálkozzék; 
minthogy reformátusok laknak ott, ahol pedig ilyenek 
vágynák, ott a mi urunk Kálvin János születése óta 
semmiféle víz se volt t iszta: sem az erkölcs, sem a becsü-
let, sem a türelem, sem a hit, sem a felebaráti szeretet, 
de legkevésbbé mégis az igaz jószándék vizei, a minek 
nyilvános bizonyítéka ez a XV. kemény pataki pont, a 
miket a Sárospataki Lapokban elkövet Tüdős István dr. 
és Bánffy Dezső erdélyi hívei számára elkrákog az Erd. 
Prot. Lap. De ime Mocsáry Lajos is megszólalt, sőt egy 
művészi disznócska árnyékában a legújabb ev. ref. nemes 
és szent tülekedés értelmi szerzője, Doboka gyöngye, Dezső 
báró főkurátor úr is megszólalt. A miből t. i. művészi 
disznócska laresként való szerepléséből nem csak az lát-
szik, hogy az emberek mégis csak legjobban kedvelik a 
magukhoz illő társaságot; hanem az is, hogy a protestáns 
irodalmi süppedékek és nádasok összes reptiliái, szárnyas 
és szárnyatlan lakói, így a tavaszi húzás idején, megest 
jó csomó szennyet fognak felpacskolni. — De ha ez az 
ő életelemük. Mert a protestáns természetrajz tanúsága 
szerint nem azért protestánsok ők, hogy igazat is beszél-
jenek, avagy a megismert igazság ellen ne tusakodjanak. 
Mert a megnyugvás nem természetük. Mert a protestáns 
ösztön első és fő feltétele protestálni, azaz veszekedni . . . A 
megreformált ige Sancho Panzáinak itt minálunk Erdély-
ben kiválóan kedves alkalmi théma az erdélyi püspök . . . 
Igazhitű, azaz orthodoxus pápista létünkre babonásak nem 
vagyunk ugyan, de azért mégis ominózus dolognak tar t -
juk, hogy ők az erdélyi püspök ellen feliratkozó bizott-
ságot Bánffy Dezső főkurátor elsősége alatt a pokollal 
kombinálták, s mert lám, bár minden igazhitű orthodoxus 
kálvinistának bizfos a Kálvin János paradicsoma, tartunk 

tőle, hogy Várna, Csaca, Stomfa nincsenek belealkudva 
az ev. ref. predesztinációba.* — Tüdős azon pont jára , 
hogy a r. katholikusok már nem alkalmaznak protestáns 
embert — így replikáz: »Erre azt kell í rnunk: sajnos, 
hogy nem igaz,* sőt a protestánsok nem alkalmaznak 
katholikust, »ha csak hittagadóvá, kálvinista eretnekké át 
nem vedlik.« — Arra a pontra, hogy a protestáns püspö-
köket el nem ismerik, feleli: »Hát ezt még Bartók uram 
házi varjúja is képtelenségnek tudván, nem krákogta utána 
a pataki sáros tollú kollégának. Hogy nekik nincs püspö-
k ü k ? Hát hiszen hitük sincs; ahol pedig keresztyén hit 
nincs, minek oda a püspök? !« — Hogy a r. kath. egyház 
politikai pártot alkot ,— erre azt í r ja: »Ha teszi, törvényes 
joga van hozzá! . . . a politika nem kálvinista privilégium. 
Már t. i. a tisztességes politika. Ellenben kész szívvel 
elismerem, hogy a tisztességtelen politika mindig kálvinista 
monopólium volt, s ma is az, azzal a különbséggel mégis, 
hogy ma már a kazárokkal kell ra j ta megosztozni.* — 
íme, így panaszol és így siránkozik Magyarországon az 
»üldözött* ártatlan bárányka. Piszkos irkafirkáira nem 
is tart juk érdemesnek felelni, csupán azt kérdezzük, hogy 
a minden egyháznak egyformán mérő kormány alatt az 
a szemfüles ügyészség, a mely a Sárospataki Lapokat 
olyan gondos figyelemmel kiséri és azonnal kész a sajtó-
perre: ezt a dühöngést nem látja és nem hallja m e g ? ! 

* Az e g y e t e m i c i m e r c s o n k í t á s . A budapesti 
tud. egyetem új épülete lépcsőházában diszül alkalmazott 
magyar koronák keresztjeit ismeretlen tettesek letördelték. 
Ez a gyalázatos merénylet mélyen felháborította az egész 
közvéleményt és a sajtót. A rendőrség erélyesen folytatja 
a vizsgálatot a tettesek kézrekerítésére; de eddig még 
eredménytelenül. Legjobban traktálja ezt az ügyet az 
ultramontán, néppárti sajtó, s a kegyes Molnár János 
apát úr interpellált is miatta a képviselőházban. Jellemző 
azonban, hogy a keresztek letördelését a néppárt újra a 
maga javára akar ja kiaknázni. Nem a magyar korona, 
hanem csak a kereszt meggyalázásáról beszél, s az ocsmány 
merénylettel a zsidókat vádolja, hogy ezáltal antiszemita 
indulatokat támaszszon az egyetemi if júságban és a köz-
véleményben. A néppártnak s az egyetemi »Szent Imre-
egyesület« némely tagjainak ebben az ügyben való sze-
replése a »Magyar Szó«-ban szinte azt a gyanút kelti, 
hogy az egész nem más, mint a néppárt antiszemita 
manővere. Akárki a tet tes: alávaló és a legszigorúbb 
büntetésre é rdemes ; de nem azért , mert a keresztet törte 
le, hanem mert a magyar koronát gyalázta meg. A ke-
reszt szép szimbólum, s ha az mint egyházi jelvény sze-
repel, szintén sérthetetlen; de a magyar koronán a kereszt 
nemzeti jelvénynyé vált, s ki az ellen merényletet követ 
el : a magyar nemzeti jelvény ellen követ el merényletet. 
A néppárt lá rmája tehát a kereszt letördelése miatt , ha 
nem akarjuk is mondani, hogy gyanús. — de minden-
esetre igen egyoldalú; irányít tatásában pedig, hogy t. i. 
antiszemita hangulatot teremtsen ál ta la : a leghatározot-
tabban elitélendő, s teljesen rávall a párt társadalomfel-
forgató fanat ikus politikájára. 

* Szobrot Bethlen Gábornak Nagyenyeden. 
Királyunk Ő Felsége a mult év szept. 25-én elrendelte, 
hogy a mult nagy alakjai közül Bethlen Gábornak is szobor 
emeltessék Budapesten. E legfelsőbb elhatározás életre kel-
tette ú j ra azt a már régebben is hangoztatott eszmét, hogy 
a nagy fejedelemnek Nagyenyeden, a Bethlen-kollegium 
városában is méltó szobor emeltessék. Az erdélyi prot. 
társadalom a kegyeletes eszme keresztülvitelére mult évi 
november hó 15-én meg is alakította a szobor-bizottságot, 



s felhivó-szózattal járul most az egész prot. társadalom-
hoz a szobor költségeinek összehozása végett. Az ügyet 
a legmelegebben ajánljuk gyülekezeteink, lelkészeink és 
világiaink áldozatkész támogatásába, — a felhívást pedig 
egész terjedelmében itt közöljük: »Bethlen Gábor feje-
delemnek Nagy-Enyeden ércszobrot emelni szándékunk. 
Szobrot egyik legnagyobb, legdicsőbb magyarnak, a kit e 
nemzet hálája s kegyelete örökre megillet.— Az erdélyi feje-
delemség a mohácsi vész után nemzeti létünknek menedék-
bástyája ; két századon át, e bás tyának pedig a legmesszebb 
látó őrállója Bethlen Gábor. Tisztán néz a jövőbe, s a 
nemzeti királyság már feladott várát visszafoglalni, Szent 
István koronáját maga fejére tétetni nem siet. Annál inkább 
megerősíti a várnak megmentett végbástyáját , az erdélyi 
magyar fejedelemséget. Megerősíti tetteivel, intézkedéseivel, 
alkotásaival; mindezeknek tartalmával és szellemével. Biz-
tosítja a békét és jóllétet, a nemzeti erősödést. Megteste-
síti a műveltség, a felvilágosodás eszményét. Diadalra 
jut tat ja a politikai mérséklet, vallási türelem és lelkiismeret-
szabadság szellemét. Ha nagy volt harcaiban : nagyobb-
nak mutat ta magát, mint a béke hőse. Ha dicső volt, mint 
fejedelem: még dicsőbbnek bizonyult, mint a nemzetet meg-
mentő eszmék főpapja. Politikai nagy ellenfele, Pázmány, 
a bíboros, maga is elismerte Bethlennek messze jövőbe 
kiható bölcseségét és hazafiságát, a maga kulturális alko-
tásaival pedig nyomról-nyomra követte őt. — A Bethlen 
Gábor erkölcsi és politikai hagyatéka nemzeti dús kin-
csünk, mely, évszázadokon át szenvedett veszteségek után 
is, kamatos kamataival gyarapodva, nem csekély alap-
tőkéje lett az egységes Magyarország alkotmányos életének, 
szabadelvű irányban fejlődésének, végkép mai erejének is. 
— A szobor, melyet neki dicsőségesen uralkodó királyunk 
a székesfővárosban állít, elismerése, nemzeti létünk ezre-
dik éve után is, annak az értéknek, mely Bethlen Gábor 
örökségéből szállott a magyar koronára. És a szobor, 
melyet Bethlennek a nemzet fog, az ő legsajátabb dicső 
alkotása, kollégiuma végleges székhelyén, Nagy-Enyeden 
emelni, záloga lesz az ő erkölcsi hagyatéka elfogyhatatlan 
voltának. — Alsófehérmegyében, hol az ő porai szétszór-
vák, a megye székhelyén, hol szelleme hamvadat lan ma-
radt, szobra, melyet az egységes magyar nemzet állít, 
melyet nemzetiségek tisztelettel környeznek, egyszersmind 
első kegyeletes emlékjele lesz az egykori Erdélyben a 
nemzeti fejedelemség dicső korának. — E szoborra szánt 
adományoknak a folyó 1000. év végéig beküldését hazafias 
bizalommal kéri és várja , Nagy-Enyeden, 1900. március 
havában, az országos Bethlen-szobor-bizottság nevében: 
gróf Bánffy György, valóságos belső titkos tanácsos, az 
országos szobor-bizottság elnöke; gróf Bethlen Géza, 
Torda-Aranyosmegye főispánja, az országos szobor-bizott-
ság a le lnöke; Zeyk Dániel, Alsófehérmegye főispánja, az 
országos szobor-bizottság alelnöke, a végrehajtó-bizottság 
e lnöke; Bodrogi János, főgimn. tanár, a szobor-bizottság 
t i tkára ; Orbai Lajos, a Bethlen-kollégium pénztárosa, a 
a szobor-alap kezelője; Bartha Zsigmond, főgimn. lanár. 
ellenőr. 

* A nagytiszteletű iskolaszéki elnök urak 
f i g y e l m é b e ! A közeledő évzáró vizsgákra a legjobb vizs-
gái jut alomkönyv!! »Tanulók V e z é r k ö n y v e * az erkölcs 
jellem, hazafisxgban. II-ik képes kiadás. Miniszterileg 
4308 sz. a. approbálva. I r ta : Váday Józs.ef, igazgató-
tanító Nagyváradon. Kapható kétféle diszes kötésben 
1 kor. 30 fill. és 1 kor. 80 fillérért a szerzőnél Nagy-
váradon. 

Szerkesztői üzenetek. 
Quun. Sa jná l juk ,—de a mostani számban már nem 

tudtuk beszorítani. Aktualitását nem veszti el, ha a jövő 
számban hozzuk is. Szíves üdvözlet! 

B. J. S e p s i - S z t g y ö r g y . A tudósítást köszönettel 
veszszük és kérjük a jelzett határidőre. 

A D A K O Z Á S . 

A b u d a p e s t i t h e o l o g i a i k o n v i k t u s r a következő 
adományok érkeztek: Tóth Lajos ügyvéd gyűjtése Buda-
pest 9 kor., özv. Váry Sárközy Paula gyűjtése Budapest 
14 kor., jászkaia-jenöi egyház, Szekér Sándor lelkész 
gyűjtése 20 kor. 60 fillér, felsÖ-iregi egyház adománya. 
Fábián Mihály lelkész útján 8 kor., Hajdú Imre kir. tör-
vényszéki biró gyűjtése Budapest 524 kor., baracskai 
egyház adománya, Koncz Imre esperes útján 20 kor., 
özv. Hegyi Mihályné szül. Józsa Eufrozina úrnő befize-
tett alapítványa Debrecenből ezer korona, nagy-abonyi 
egyház küldeménye a pünkösdi legátus útján 11 kor. 
65 fillér, szabadszállási egyház küldeménye a pünkösdi 
legátus útján 4 korona. (Azt a szokását az abonyi és 
szabadszállási gyülekezeteknek, hogy a sátoros ünnepek 
alkalmával begyült perselypénzből mindig juttatnak a 
theol. konviktusra, követendő példa gyanánt ajánljuk a 
lelkész urak szíves figyelmébe.) — Jelen közlés összege 
1611 kor. 25 fillér. A küldött adományokért és alapítvá-
nyért fogadják a tisztelt adakozók az akadémia elöljárói-
nak és növendékeinek hálás köszönetét. Budapest, 1900. 
június 6 án SzöU Farkas igazgató-tanár. 

Pályázat tanári állásokra. 
A máramaros-szigeti, államilag segélyezett ev. ref. 

főgimnáziumnál: 
1. a latin-görög nyelvi, 
2. a földrajz-természetrajzi, 
3. a latin-német (esetleg magyar-) nyelvi, 
4. a mennyiségtan-geometriai és 
5. a történet-magyar nyelvi 

tanszékekre ezennel pályázat hirdettetik. — Az 1. és 2. 
alatti tanszéket a nagymélt. m. k. vallás- és közoktatási 
miniszter úr kinevezés útján, a 3., 4., és 5. alatti tanszé-
keket a főgimnázium igazgató-tanácsa választás útján 
tölti be. 

Mindenik kinevezendő, illetve megválasztandó tanár 
köteles lesz az illető, esetleg más rokon tantárgyakat heti 
20 órán tanítani, azonkívül az esetleges helyettesítéseket, 
külön díjazásra való igény nélkül teljesíteni, végül tan-



székét, az igazgató-tanács által kijelölendő időben meg-
tar tandó székfoglaló értekezéssel elfoglalni. 

Mindegyik tanszék díjazása egyenként évi 2400 ko-
rona törzsfizetés, 400 korona lakbér és a megfelelő 200 
— 2 0 0 koronás ötödéves korpótlék, minél a más állami 
vagy prot. intézetnél eltöltött idő is beszámíttatik. A törzs-
fizetés fokozatos előléptetéssel 3200 koronáig emelkedhe-
tik. Más tanintézeteknél alkalmazott pályázók magasabb 
törzsfizetése a fenti tanszékeknél is megmarad. 

Pályázbathatnak középisk. tanári képesítéssel biró 
ev. ref. vallású egyének; ezek hiányában az oklevéllel 
még nem biró tanár , segédtanári minőségben évi 1600 ko-
rona fizetés és 300 korona lakbérrel alkalmaztatik. 

A pályázati kérvények anyakönyvi kivonattal, a 
képesítést, eddigi tanári, esetleg irodalmi működést, vala-

mint a katonai szolgálat teljesítését igazoló okmányokkal 
s eletrajzi adatokkal felszerelve, f . é, junius hó 30-ig 
alólirotthoz küldendők be. 

Az 1. és 2. alatti tanszékekre pályazóknak kérvé-
nyeiket a nm. vallás- és közokt. miniszter úrhoz, a töb-
bieknek a m.-szigeti ev. ref'. liceum igazgató-tanácsához 
keli cimezniök. 

Mindenik tanár az orsz. tanári nyugintézelt jogo-
sított és kötelezett tagja. 

M.-Sziget, 1900. május hó 5-én. 

Héder János, 
2 — 2 liceumi h. gondnok 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 

Főmunkatárs : H a t n a r I s t v á n . 

JP <ei> 1 y á 25 íi> t 
ág. liitv. 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 1900—1901. 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 egv évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhaj tá-
suk : azt, az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett, 
1900. 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 birván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1900—1901. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására, akár ere-
detiben. akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1900. május 31-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j egyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó, sajátkezűen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1900. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek), bérmentve és lepecsételve alól irott bizottsági 
jegyzőhöz (Budapest, V., Bálvány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és t anár -
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 ar ra 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 Ivrálik Lajos, einök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Szerkesztőség-: 
IX. kertllet, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

e imzendök. 
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F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 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 . 

Mesjeleuik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Fé lév re : 0 kor.; egész é v r e : 18 korona. 

Egyes szám ára 4(> fii. 

szol-
is azt 

Egyháztársadalmi tevékenység. 
Az erdélyi ref. egyházkerület, vagy mond-

ha tnánk: az erdélyi református társadalom, f. hó 
7. és 8-án népes, külső lefolyásában fényes, 
hatásaiban nagyfontosságú egyházi értekezletet 
tartott Kolozsvárott Az értekezlet lefolyásáról 
lapunk külön, részletes tudósításban számol el; 
ele nemcsak alkalomszerűnek, hanem szükséges-
nek is tart juk, hogy ezzel az értekezlettel kap-
csolatban e helyen is elmondjunk némely dol-
gokat. Az elhangzott megnyitó beszédek megérdem-
lik, hogy belőlük némely részleteket kiemeljünk; 
egyes pontjaik pedig szükségessé teszik, hogy 
reájok reflektáljunk. 

Legelső sorban jóleső elégtételünkr 
gál a kolozsvári értekezlet, mert ebből 
látjuk, hogy azok az egyházi élet élénkítését 
sürgető szavak, melyek legelső sorban lapunk 
hasábjain hangoztak fel s hangoznak immár több 
esztendők óta szakadatlanul: elvégre, a viszonyok 
nyomása alatt, meghallgattatásra és megértetésre 
találtak. Még mielőtt bekövetkeztek volna az 
egyházpolitikai átalakulások, — mielőtt felütötte 
volna fejét egész erővel, egyfelől a saját híveink 
elégedetlensége és az egyház testéről leszaka-
dozása, másfelől pedig a lélekhalászó és a pro-
testantizmust leszorítani és kipusztítani törekvő 
ultramontán reakció: mi már akkor hangoztat-
tuk az egyházmegtartó és egyházépítő belső in-
tenzivebb munkálkodás szükségességét, az evan-
géliumi erőknek az életbe, az egyház minden 
organumába, a társadalomba bevitelét, mint olyan 
dolgokat, a melyektől fen maradásunk, felvirág-
zásunk és boldogulásunk függenek. 

Nem panasz, nem rekriminációképen, de 
az igazságnak megfelelőleg fel kell említenünk, 
hogy szavaink kezdetben süket fülekre, félreérte-
tésre, nem ri tkán meggyanusít tatásra találtak. 
Bőven hangzottak fel reájok a régi maradiság 
és rövidlátás jelszavai : »külföldieskedés«, »pie-

tizmuscc, »nem magyarnak való«, »elég a tem-
ploma stb. ; — épen ezért jóleső elégtételünkre 
szolgál a kolozsvári értekezlet, melynek elnöki 
megnyitói igazat adtak nekünk. 

A jobb belátást meghozta az idő ; reákény-
szerítettek bennünket a megváltozott és szoron-
gató viszonyok. A megpróbáltatások, a vesztesé-
gek, a fenyegető ellenségek felébresztettek végre 
bennünket, — s ha fájó szívvel gondolunk is 
a felhasználatlanul elfutni engedett időre s az 
előkészületlenség miatt szenvedett vereségekre 
és veszteségekre,— mégis örömmel üdvözöljük a 
jobb belátásnak immár impozánsan emelkedő 
napját. Mert immár emelkedik. Bizonysága ennek 
a kolozsvári értekezlet, a mely megmozdította 
az egész erdélyi református társadalmat s a me-
lyen nem kisebb emberek, mint báró Bánffy 
Dezső főgondnok, dr. Bartók György püspök és 
Molnár Albert theol. tanár konstatálták az inten-
zivebb egyháztársadalmi szervezkedés és mun-
kálkodás elodázhatatlan szükségességét. 

Báró Bánffy Dezső sze r in t : «Szükség, hogy 
legyen minden akadályt legyőző életerős köz-
szellemünk, melynek egy célra siető tevékeny-
sége áldást hoz az egyházra, javára válik a 
hazának, s tanúbizonyságot tesz mellettünk arról, 
hogy mi nem ok nélkül valljuk szellemi életünk 
egyedüli fejének a Krisztust«. »Valóban, fellen-
dülésre és munkára szükség van. Az utolsó évek 

kettőzött kötelességünkké teszi! K Ő -alak ulásai 
molyan és erélylyel munkálni a vallásos igazság, 
a szeretet, a szabadság elveinek érvényesülése 
érdekébemc. Be kell vonni ebbe a munkába a 
világi elemet; meg kell adni a tért és alkalmat, 
hogy mindenki, erejéhez mérten szolgálhassa 
egyháza érdekeit, »hogy megelevenedjék a vallásos 
élő-hit, a történelmileg képződött hitbuzgalom 
és a hitünkhöz, vallásunkhoz való ragaszkodás 
szükségének erős érzete«. 

Dr. Bartók György püspök szer in t : »Ez a 
mozgalom egyházi életünknek s evvel egyúit 



magának a protestáns szellemnek vala termé-
szetes és szükségszerű megnyilatkozása, azzal 
a kitűzött céllal, hogy reformált anyaszentegy-
házunkban az erőket egy nagy és nemes mun-
kára hívja és tömörítse«. Az egyházi életnek 
különböző szervei és életformái vannak : »De 
vájjon ezekben az egyes szervekben és életfor-
mákban van-e elégséges erő ? Betöltik-e helyö-
ket? Végzik-e kellő eredménynyel a rájok bí-
zott munkát ? A külső formákban van-e elég-
séges tartalom ? Van-e a tagokban és a tagok 
összegében az egész társadalmat átható pezsgő 
é le tünk? Vájjon egyháztársadalmunk művelt 
tagjai és a nép, sőt önmagunk, a lelkipásztorok 
és a tanárok, a tanítók és a vezetésre hivott 
világi férfiak vájjon tisztán látják-e az előttük 
álló ós megoldásra váró feladatokat? És látjuk-e 
az akadályokat , melyek a fejlődő életet meg-
akasztják, a szellemet haladó útjából kitéríteni 
aka r ják? — Mind olyan kérdések, melyek ügyeink 
komoly megbeszélésére serkentenek és a r ra sar-
kalnak, hogy beható bírálatot tar tsunk elfogulat-
lanul. Birálat alá vegyük önmagunkat , saját élet-
tevékenységünket , valamint a körülöttünk lezajló 
mindazon mozgalmakat, a melyek egyházunk 
fejlődését elősegítik, vagy annak haladását, sőt 
életét veszélylyel fenyegetik®. 

Molnár Albert a hitnek az embereket , a 
milliókat közösségbe fűző s a közösséget egy-
szersmind mindig ujjászülő e r e j é t : a hitnek 
szociális oldalát emelte, ki beszéde első részében 
s mondá többek közt a következő, megszívle-
lendő igazságokat : »Merem állítani, hogy minél 
nagyobb valamely egyháznak igaz vallásos ereje, 
annál nagyobb egyszersmind igaz szociális ereje«. 
»Társadalmi munka nélkül egyházunk megszűnik 
a mai ós jövendő világfolyásban tényező lenni«. 
Majd kiemelve, hogy egyházunk feladatai meg-
oldásában mindig első rangú tényezők maradnak 
ugyan a templom ós az iskola, —hangoz ta t t a , hogy 
ezeken kivül még más szervezetekre is szükség van 
Szükség van egyháztársadalmi életre, »mely az 
egyént az iskolán túl is, a templomon kivül is 
környezze, óvja, segítse, irányítsa ; egyháztársa-
dalomra, mely az egyénnel a maga ellenállha-
tatlan ós magával ragadó erejét szüntelen érez-
tesse®. »Egyházi együvé tar tozásunk : érzület, 
melyet nem elég tanítani; ezt az együvé tarto-
zást gyakorolnunk szükséges, ebben — benne 
kell élnünk«. »A vasárnapi istentiszteleti társa-
dalom és az iskolák szorgalomidői tá rsadalmán 
kivül egy mindenüt t ott levő ós szüntelen mun-
kás ós mindenkire kiterjedő társadalom szük-
séges. « »Ma már nemcsak templomi és iskolai 
szükségeink vannak, ele itt vannak megnöve-
kedve ós sürgetve egyházunk szociális szükségei 

is. Mert nem lehetünk csak tanító ós prédikáló 
egyház; de egyházunknak cselekvőleg és áldá-
sosán kell befolynia hivei életviszonyaira. Össze 
kell kötnünk a hitet ós szeretetet , anyagi segít-
séget ós lelki gondozást. A katedrai ós vasár-
napi keresztyénség mellett a mai idő hétköznapi 
ós prakt ikus keresztyónséget is követela. Uj 
szervekre, új intézményekre van tehát szükség, 
a melyekben az egyház foglalkozzék híveivel és 
azokat is foglalkoztassa; mert »a mivel foglal-
kozik az ember, abba egész szivével csak annál 
jobban bele olvad. Föl kell az eddiginél jobban 
oldani híveink munkae re jóU. 

Mindezek színigazságok; ezeket hirdet tük és 
sürget tük mi is meg nem lankadó kitartással, 
immár évek óta. S most, a mikor egy népes, 
illusztris értekezleten a hivatott vezetők ajkai-
ról hangzanak fel, nem érezhetünk mást, mint 
szívbeli benső örömöt. Nem azért, hogy elveink, 
úgy látszik, diadalmaskodnak a jobb felfogás-
ban. Ilyen hiúság nincs s nem is volt bennünk 
sohasem, — mert mi nem a magunk feltolásá-
órt, nem emberi hiúságból beszéltünk ; hanem 
örvendünk egyházunkért , a melynek bajait immár 
látják mind többen többen és, ha n e m a m í 
buzdí tásainkra is, de a viszonyok nyomása alatt 
mind öntudatosabb és ál talánosabb lesz az a 
meggyőződós, hogy elvégre tennünk is kell, ha 
élni akarunk . Örvendünk a felett, hogy a tenni 
akarásban immár látjuk azokat a módokat és 
eszközöket is, a melyek megtar ta tásur .kra valók. 

Két dologra nézve azonban ref lektálnunk 
kell. Nem- azért, mer t nem értenónk egyet 
benne, hanem azért, hogy egyfelől bizonyos félre-
értést eloszlassunk, másfelől pedig a jövő műkö-
dés i rányára nézve elmondjuk véleményünket . 

Mindkét dolog Molnár Albert elnöki meg-
nyitó beszédében foglaltatik. Molnár Albert hang-
súlyozta, hogy ma már nem elég a templom ós 
az iskola, s hogy új intézményekre ós szervekre 
van szükség egyházi ós egyháztársadalmi éle-
tünkben. Ezekre az új intézményekre és szer-
vekre nézve két irányelvet jelölt meg. Az 
egyik az egyházi princípium, a mely szerint az új 
orgánumoknak egyházi o rgánumoknak kell lenniök. 
»Egyházi életünk erősödésének, megújulásának 
magából az egyházból kell kiindulnia, nem pedig 
az egyháztól független, avagy az egyházzal csak 
koordinált egyletekből«. A másik elv az, hogy 
»az egyháztársadalmi új organumokat, intézménye-
ket . . . nem bazirozliatjuk dogmatikai szuhtilitásokra, 
egyik-másik theologiai iskolai nézetrecc. 

Mindkettőt aláírjuk, — annyival is inkább, 
mert sohasem hi rdet tünk és sürget tünk mást; 
de vannak némely megjegyzéseink. Igaza van 
Molnár Albertnek, hogy minden, az egyházi éle-



tet élénkítő, fejlesztő organumnak egyházi orgá-
numnak kellene lennie ; az egyházi élet erősö-
désének, megújhodásának magából az egyházból 
kellene kiindulnia, mert az egyházat nem pótol-
hat ja semmiféle egyesület. De azért a szabad, 
de a mellett egy házias és az egyházat magasz-
tos feladatai megoldásában segíteni akaró egye-
sületeket ne perhorreskál juk. A külföldi virágzó 
protes táns egyházak példája mutatja, hogy az 
evangéliumi egyesületek voltak azok, a melyek-
ből megújhodásuk é^ megerősödésük fakadt. Az 
egyházi szervezetek megcsontosodása s ennek 
következtében aláhanyatlása, fájdalom, időről-
időre be szokott következni. Példa reá a római 
katholikus egyház ; de példák reá a külföldi 
protes táns egyházak is. E megcsontosodás meg-
törése csak az evangéliumi erőknek a hivatalos 
egyház ellen (reformáció), vagy a mellett, a 
szabadságban ós a szabadságban való egyesülés-
ben érvényesülése út ján (külföldi protestáns 
virágzó egyházi élet) volt ós lesz lehetséges. 
Hazánkban is megindult ez a nem egyház-ellenes, 
hanem az egyházat építeni törekvő evangéliumi 
egyesületi tevékenység, s hogy megindult, annak 
nem Rülföldieskeclés, nem pietizmus, nem szek-
táskodás az oka, hanem az, hogy a mi egyházi 
életünk is megcsontosodott s megcsontosodva 
kizárta magából ezeket, a magokat érvényesíteni 
törekvő evangéliumi erőket. Mi volt eddig s mi 
még ma is a mi egyházi életünk, ha nem merő 
sablo,n száraz adminisztráció, a melyben egy 
szikrája sincs az igazi evangéliumi e r ő k n e k ? ! 
Volt-e, van-e presbiteriumi, egyházmegyei, kerü-
leti, konventi ülésünk, a melyen egyebet hall-
hatnánk, mint a legszárazabb adminisztrácionális 
referádákat ?! Hangzott-e fel ezeken eddigelé 
az egyházépítésnek ós megtartásnak, nem csu-
pán adminisztrációban, hanem az evangélium 
erőinek alkalmazásában és érvényesítésében álló 
munkája felől csak egy szó is? ! Nem megcson-
tosodva zárta-e ki magából a hivatalos egyházi 
organizmus mindazt, a mi evangéliumi, a mi 
lélek ós élet és nem csak holt belű és száraz, 
élettelen és érdektelen admin i sz t r ác ió? ! Ezekre 
feleljünk meg őszintén, ós akkor nem kell elitél-
nünk, ha a hivatalos egyházi élet mellett egy 
nem hivatalos, de evangéliumi élet kezdett kiala 
kulni. Ennek az életnek a megindítója és veze-
tője, kellett volna, hogy az egyház lett legyen; 
de nem volt, s azért kellett annak külön, ismé-
telve hangsúlyozzuk, nem a hivatalos egyház 
ellen, hanem a mellett kialakulnia, épen azért, 
hogy a benne élő és ható evangéliumi erőkkel 
ujjászülje magát a hivatalos egyházat. 

Hz az evangéliumi egyesületi élet nem pó-
tolta, s nem is akar ja pótolni soha az egyházat, 

hanem azt ujjászülve, bele akar olvadni. A kül-
földi prot. hivatalos egyházakba már bele is 
olvadt; ujjá is szülte, virágzókká is tette őket. 
Minálunk még mindig gyanakodva tekintenek 
reá; elzárkóznak előle, s ez az igen ragy baj. 
Ám ha hivatalos egyházi életünk maga alkal-
mazná azokat az erőket, a melyeket az egyesü-
letek alkalmaznak, akkor rájok lehetne mondani, 
hogy nincs külön létjogosultságuk; de a míg 
egyházi életünk ezek hatása alatt át nem alakul, 
ujjá nem születik, addig nem hogy ne Ítéljük 
el őket, sőt igyekezzünk szaporításukra. Óh bár 
adná az Isten, hogy ezek az orgánumok minél 
előbb a hivatalos egyház organumaivá lehetné-
nek ! De akkor hagyjunk fel a hivatalos egyházi 
élet mai rendszerével s a betű, a paragrafus 
ós a statisztika mellett engedjünk abban tért a 
léleknek, az evangelium erőinek is ! 

Ez a véleményünk Molnár Albert egyik 
princípiumára. A másik princípiumot, a mely 
szerint az új organumokat nem lehet egyik 
vagy másik theologiai iskola nézeteire, vagy 
dogmatikai szubtilitásokra bazirozni: szintén alá-
írjuk. Az volt a bajunk épen eddig, hogy ezek 
a szubtilitások ós theologiai iskolai nézetek el-
választottak bennünket. Más volt s más a 
theologiai iskolák iránya Pesten, Pápán, Debre-
cenben, Patakon. Enyeden s újabban Kolozsvárit, 
s az innen kikerült papi generáció, iskolái 
theologiai elveire esküdve, nem tudott egybe-
forrni s nem tudott egyetértve, közösen mun-
kálkodni. A natanieli gúnyos mondás: »Názá-
retből kerülhet-e valami jó?!« ismételve fel-
hangzott, mihelyt Pest vagy Debrecen, vagy 
Patak akar t kezdeményezni valamit. Bizony nem 
jól volt ez így ; de ennek konstatálása nem elég. 
Nem elég még az sem, hogy kijelentsük, hogy 
az egyháztársadalmi élet új organumait ne ba-
zirozzuk a dogmatikai szubtilitásokra és a külön-
böző theologiai iskolák nézeteire.Meg kell azt is je 
lölnünk, hogy hát mire alapítsuk, s mi lehet az, a 
miben egyesülhetünk s egyesülnünk kell? Mi ki-
m o n d j u k n y í l t a n : nem lehet más, mint a Krisztustiszta, 
élő és hatét evangéliuma. A míg erre nem alapít-
juk minden intézményünket s míg ennek erői 
nem hatják át lelkeinket és egyházi orgánu-
mainkat, addig csak üres szófia minden érte-
kezésünk, s addig egyházi életünk fel nem támad 
szomorú elestéből. 

»Nemcsak szép gondolatokat, fényes terve-
ket, szent ábrándokat kell szőnünk, de meg-
valósítanunk kell« — mondja Molnár Alber t ; 
mi pedig hozzá teszszük : a Krisztussal együtt 
élve s evangéliuméit, nemcsak szánkon, hanem lel 
künkben, egyéni és hivatalos egyházi életünkben 
bennhordva és érvényesítve! Hamar István. 



Gondolatok a logos-kérdésről. 
(Folytatás.) 

A hegeli kritika a keresztyénség kezdeteinek vizs-
gálatában már a kiinduló pontnál iszonyúan téved. A 
Jézus tökéletes személyiségét semmibe sem veszi. Nyilat-
kozatainak értékét, isteni mivoltát megállapítani nem képes. 
Sőt szánt-szándékosan elhomályosítja az azokban nyilvá-
nuló fényt. Jézus személyiségét félre kell tolnia s Péter 
és társa munkájának értékét le kell szállítania, mert más-
kép a hegeli thémák mindjárt az indulásnál hajótörést 
szenvednek. Hiszen, ha a Jézus Krisztusból az isteni töké-
letes élet ereje áradt ki a taní tványokra; ha a szent 
lélek a Jézus személyiségére és munkájára vonatkozólag 
annyira megvilágosította, hogy bár nem isteni tökéletes-
séggel, de mégis kellőleg elkészítve az apostolkodásra, az 
Isten országa terjesztésére megindulhattak; ha a Jézus 
személyiségét a maga isteni fényében állították a világ 
elé s a legbuzgóbb zsidóktól is megtérést, új élet megkezdését 
követelték: akkor, eltekintve a Jézus Krisztus isteni sze-
mélyiségétől, az első keresztyén gyülekezetek sem lehettek 
oly zsidóskocló s az igazi keresztyénség ereje nélkül szűköl-
ködő társulatok, a milyeneknek azokat a hegeli kritika 
tartja. Hogy Pálnak volt küzdelme Péterrel, azt jól tudjuk, 
s e küzdelem természetét mindjárt meg is világítjuk ; de 
másfelől utalunk Pálnak egy feltétlenül döntő nyilatkozatára. 
Gal. t , 13-ban azt mondja az apostol : felette igen há-
borgattam az Isten anyaszentegyházát. Ugyan mit jelent 
ez? Talán azt, hogy Pál egy durványában mutatkozó, 
zsidóskodó oly keresztyénséget talált, a mely még nem 
is volt igazi keresztyénség? Nem. Pál határozottan elismeri, 
hogy ő az Isten »eklézsiáját« üldözte, tehát azokat, a kik 
az igazi Krisztust jól megismerve, Isten által * kihivattak« 
a bün és halál országából, hogy új életet éljenek. 

Foglaljuk össze most már fejtegetéseink eredményét. 
A keresztyénség egy nagy ténynyel, Istennek az emberiség 
lörténetébe való behatolásával kezdődik, nem pedig vala-
mely határozatlan eszmével. Azok a sugarak, a melyek 
a Krisztus előtti időkben jetentkeztek, összpontosítva és 
teljes fényökben jelennek meg a Krisztusban a három 
első evangélium szerint is. A Krisztus által vezetett apos-
tolok az igazi Krisztusra mutat tak , s hangoztatták, hogy 
a régi élettel való gyökeres szakítás, megtérés, megújulás 
által lehet belépni az Isten országába, s nem valamely 
zsidóskodó ábrándozó társaságol alkottak, hanem az Isten 
anyaszentegyházát alapították meg. Nem a tények mutat-
ják tehát a hegeli felfogás helyességét a keresztyénség 
kezdeteire nézve, hanem inkább a hegeli felfogás érdeké-
ben kellett elferdíteni, eltorzítani és meghamisítani a 
tényeket. Ama.tel jesen képtelen és önkényes felfogás érde-
kében, hogy az eszme, mint tartalom nélküli s tiszta lét, 
nem igazi eszme, sőt nem is igazi lét. kezdi fejlődését, — 
kellett okvetlenül félrelökni a Krisztusban nyilvánuló 
isteni tényt, s állítani, hogy a keresztyénség kezdete egy 
nyomorúságos, tökéletlen, zsidóskodó petrinizmus. Keresz-
tyénség, de nem igazi; létező, de a keresztyén tartalom nél-
kül létező thézis. Ez az az »elfogulat lan* tudomány, a 
mely még azokat is befolyásolta, a kik a hegeli bölcsé-
szettel közelebbi ismeretséget nem kötöttek, s nem vették 
észre, hogy a hegeli kritika nemcsak nem elfogulatlanul 
dolgozott, sőt a legnagyobb elfogultsággal, minden igaz 
tudománynyal ellentétben egy előre megállapított és pedig 
teljesen alaptalan s képtelen bölcsészeti rendszer schémái-
nak Prokrustes-ágyába vetette a keresztyénség felséges 
tényeit.. 

Már az eddigiekből is következik, hogy a hegeli 
kritikának az antithezis kierőszakolására vonatkozólag 
sem lehet igaza. Mindazáltal e kérdést is, habár rövideb-
ben, mint a thezisre vonatkozót, meg kell világítanunk. 
Hogy fejtegetéseink annál meggyőzőbbek legyenek, forrásul 
jóformán csak a Galata-levelet használjuk. Főképen e 
levélre s különösen e levél II. részének I4-ik versére tá-
maszkodva tette meg a hegeli kritika Pált egy oly anti-
thezis képviselőjévé, a milyen ez a nagy apostol, ép a 
Galata-levél szerint sem volt soha. Munkásságát s az 
ebben nyilvánuló isteni kegyelmet véghetetlenül sokra be-
csüljük; de hangsúlyozzuk, a mit ő maga is folytonosan 
emleget, hogy a Jézus kereszthalála nélkül, az isteni 
irgalom e nagy ténye nélkül hiábavaló lett volna minden 
buzgólkodása. Hangsúlyozzuk továbbá azt is, hogy a 
keresztyén gyülekezeti élet á r ja már megindult, a mikor 
ő munkálkodni kezdett, s ő csak folytatta, a mit Péter 
és társai megkezdettek. Pétert megdorgálta egy alkalom-
mal, de nem azért, mert az más evangéliumot hirdetett. 
Ha az evangélium, a mit Péter és Pál hirdettek, elterő 
lett volna, akkor a keresztyén gyülekezetek nem emleget-
ték volna Pálról, hogy azt a tudományt hirdeti, a mit 
valamikor pusztított (Gal. I. 23.); akkor Pál 14 évi mun-
kálkodás u 'án nem fogott volna Péterrel és társaival 
kezet (Gal. II, 9.); akkor Pétert nem azért dorgálta volna 
meg, mert az eltért az evangélium útjától, hanem mert 
megtagadta az evangéliumot. Valójában azonban azért 
drgálja meg (Gal. II, 14.) Pétert és társait, hogy nem 
orthopodusin, nem helyesen járnak az evangélium igazsága 
szerint. Sőt még azt is hangsúlyoznunk kell, hogy Péter 
helyes úton nem járása is csak ideiglenes volt, s mikor 
Pál azt mondja róla, hogy : pogány módon élsz (Gal. 
II. 14.), voltaképen arról tesz bizonyságot, hogy Péterrel 
a gyakorlatban is megegyezett, s hogy Péter az ó-testa-
mentumi szokások tiszteletben tar tásának helyes mozza-
natát egy alkalommal túlozta, túlovatosságból és engedé-
kenységből, bár előbb együtt evett, épen Pál bizonyság-
tétele szerint — a ki így a Csel. X. és XI. rész igazságát 
erősíti meg — a pogány keresztyénekkel (Gal. II, 12.). Itt 
tehát egy olyanforma eltérésről van szó, a minő pl. 
Luther és Melanchton között volt, a mikor ez néha túl-
ságos engedékenységet tanúsított a római egyház egyez-
kedő férfiaival szemben, s ha örülünk, hogy Pál nem 
engedte az ő-testamentumi szokásoknak túlzó érvényesí-
tését, nem kevésbé örülünk, hogy Péter sem, de Pál sem 
kezdett haszontalan s heves harcot azoknak azonnali 
megszüntetése végett, épúgy, mint a hogy általában nem 
intézmények megszüntetésére, hanem a lelkeknek a meg-
feszített és feltámadott Krisztushoz vezetésére irányult a 
figyelme Péternek is, Pálnak is. Nem Péter és Pál között 
volt tehát a mélyreható ellentét, hanem a Krisztus hívei 
és ellenségei között. A határvonalon innen esnek Péter 
is, a kit az Úr a belmisszió vezetésére, az Isten orszá-
gának az ó t e s t amen tumi egyház megelevenítése általi ter-
jesztésére, s Pál is, a kit az Úr a külmisszió vezetésére 
állított. A határvonalon túl esnek azok a zsidók és po-
gányok is, a kik a zsidóságot és a pogány felfogá-
sokat nem rendelték alá a Krisztusnak, bár közülök 
némelyek egy-egy kis keresztyén mázt vetett a maga 
zsidósága vagy pogánysága alá. Péter tévedett Antiochiá-
ban, de épen az a körülmény, hogy Pál vele szemben a 
közös evangéliumra hivatkozhatott, mutatja, hogy Péter is 
felette állt azoknak, a kik ma csak a saját felekezetük 
korlátai között keresik az igazhitűeket, s azok felett is, a 
kik soha egy imával, egy fillérrel sem járulnak a kül-
missziói munkához, s nem bánják, ha a pogányok lelkileg, 
a mai Pálok pedig testileg éhen vesznek is el. 



És ezzel elérkeztünk a logos-kérdéshez, s mindjárt 
ki fog tűnni az is, hogy a mit eddig mondottunk, mennyire 
szükséges ama zűrzavar eloszlatására, a melyet a logos-
kérdés helytelen felfogása előidézett. 

Itt mindenekelőtt azt kel! hangsúlyoznunk, hogy két 
logos-kérdéá van. A ki ezt be nem látja, az a lógósról 
szóló vélemények zűrzavarában soha el nem igazodik. E 
tekintetben Guizot mutatta meg a helyes utat, a mikor 
arra figyelmeztetett, hogy más a felfogás az Istenről is, 
a Megváltóról is ott, a hol az Isten kijelentéseit el nem 
fogadják, s más ott, a hol elfogadják. A hol az Isten 
Lelke helyett emberi vélemények vezetnek, ott helytelen 
a felfogás az Istenről is, a Megváltóról is; s a mint az Istenre 
vonatkozó helytelen nézetek nem bizonyítják az Isten 
Lelke által ihletett lelkek által az Istenről hangoztatott 
állítások helytelenségét, épúgy nem szabad a Megváltóról 
alkotott képtelen mesékből arra következtetni, hogy a 
Megváltóról azok is meséket és mithoszokat alkottak, a 
kiket az Isten Lelke vezetett. Már most világos, hogy a 
Jogosra vonatkozólag is pogány talajon helytelen véle-
mények keletkeztek, s a kijelentés talaján egész más a 
logos-tan, mint pogány talajon. 

A pogány logos-tan elejétől fogva homályos, akár-
csak a pogány felfogás általában. A pogány lélek, a mint 
a világot szemléli, leroskad az anyagiság hatásai alatt, s 
eleinte sehogysem bir a materializmus bilincseiből kiszaba-
dulni. Az első görög bölcsészek mind azt hangoztatják : 
anyagból lett minden. Ezt vallja Heraklit is, a kinél a 
logos-tan feltűnik. De egyúttal a szellemiség is kezdi jogait 
követelni, s Heraklit a világot mozgató hatalmat szellemi 
jelzőkkel is ellátja. Az a nagy hatalom, a tűz, egyúttal 
végzet is és — logos. Az a szó tehát, a mi az ember-
ben levő szellemiséget jelenti, a világot igazgató hata-
lom elnevezése is lesz. Már most tudni kell, hogy a sztoiku-
sok, a kik a logos-tant kidolgozták, a világról szóló 
fejtegetéseikben Heraklit nyomán haladtak. Szerintük is a 
világ anyagi, s a világot kormányzó hatalom teljesen 
összeesik az előttünk feltűnő anyagi természettel. Egyik 
a másiktól elválaszthatatlan. Mar itt is feltűnnek azoknak a 
gondolatoknak a körvonalai, a miket később Spinoza a világ 
lényegéről s a lényeg megjelenési módjáról, a természet-
ről kifejtett. A sztoikus elme előtt is valami titkos, elrej-
tett lényege van a tüneményvilágnak, a melynek részecskéi 
— a logoi spermatikoi — szétáradnak az egész világban, 
s a logos endiathetos, a világ lényege, nyilvánultában mint 
logos proforikos tűnik fel. 

Nyilvánvaló, hogy a logos-tan eddig pogányos, sejte-
lemszerü pendant-ja a kijelentés talaján alakult logos-tan-
nak. Itt persze meg kell jegyeznünk, hogy a logos-tanra 
vonatkozó zűrzavar előidézésére nagy mértékben befolyt 
az a körülmény, hogy a kik a görög bölcsészek logos-
tanát vizsgálgatták, nem ismerték jól az ó testamentumot. 
Ha ismerték volna, akkor nem tünt volna fel az »ige« szó 
és fogalom annyira idegennek a kijelentés talaján. Való-
sággal ige-tan, logos-tan található mindjárt az ó testamen-
tom első lapján. Ezt az ige-tant foglalja össze a 33. zsolt. 
6. verse, a mit, ha görögre fordítunk, megkapjuk .Ián. 
ev. 3-ik versét. Az Úr szava, az Ur igéje, nyilvánulása 
a hivő lélek szövétneke (119. zsolt. 105. v.) s az Úr cél-
jainak megvalósítása. (Ézs. 55, 11. v.). Az Ur igéjére 
figyelnek a próféták, s az mint az égő tűz, olyan az ő 
tagjaikban. 

Erre az igére, a melynek egyes fénysugarai világí-
tottak az ó-Iestamentomi időkben, s a mely egész teljes-
ségeben, élő személyiségképen jelent meg, mutat rá János 

evangéliuma elején. Hogy az elején mutat rá. azzal nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy az ő evangéliumát, a három 
első evangéliumtól eltérően, valamely görög bölcsész isko-
lájából kikerültnek tartsák. Mert hiszen János a Jelenések 
könyvében is nevezi Isten igéjének a Krisztust (Jel. 19, 
13) s mégis a Jelenések könyve maradt a hegeli kritika 
előtti zsidó-keresztyén álláspont képviselőjéül, az evan-
gélium pedig felszállott a szinthézis magaslatára, s azt 
tanították róla, hogy abban már a görög bölcselkedés 
nyer kifejezést, s az már egészen az isteni fellegek közé 
e.neli a három első evangélium egyszerű, ember-Krisztusát. 

Itt természetesen Philoról kell megemlékeznünk. Mert 
hiszen valójában ő vitte félre a Janos-evangélium logosa 
kérdésében századunk kritizáló elméit s nem Heraklit s 
nem a stoa. A mig a logos egy pantheisztikus, élettelen, 
holt felfogás kifejezése, addig nagyon bajos összetévesz-
teni az élő, szent és irgalmas Isten igéjével; hanem Philó 
kezeiben vagy mondjuk lelkében, a stoa logos-tana lénye-
gesen átalakul. Azt ugyan határozottan hangoztatjuk, hogy 
Philo sem tud egészen kibonyolódni a pantheizmus bur-
kaiból. Azért az ő logosa mint logos endiathetos egy az 
istenséggel, s mint logos proforikos egy a természettel, 
s e tekintetben Philo a stoa befolyása alatt áll s annak 
a kifejezéseit is használja. Csakhogy az ő istene más, 
mint a stoa központi ereje, mert nála már a régi, 
materialisztikus pantheizmus misztikus és emanatisztikus 
pantheizmussá válik, melynek alapgondolata, hogy a leg-
főbb Isten, az igazi Isten, teljesen szellemi és minden dol-
gok felett elérhetetlen magasságban, a megismerhetetlenség 
ködébe burkolva létezik. E felfogásban van valami az 
ó-testamentomi felfogásból az Isten felségességéröl; de ne 
feledjük, hogy Philo, bár zsidó ember, épúgy leszakadt az 
ó-testamentomi kijelentés emlőiről, mint a hogy ma sok 
protestáns ember leszakad az új-testamentomi kijelentés 
emlőiről. Philo szelleme igazán pogány. Nem élni akar 
az Istenben, mint az ó-testamentomi kegyes ember, hanem 
rendszert akar róla csinálni. Azért nála a pogány nép-
lélek pszikhiologiája érvényesül. A pogány néplélek is tud, 
még a legpolitheisztikusabb korban is, a sok mindenfele 
istenség fölött álló titokteljes hatalomról, s a mikor aztán 
a sok képzelt istenalakot mesének ismeri fel, egész hév-
vel keresi a titokteljes legfőbb Istent. Érzi, hogy nagyon 
távol van tőle, s lelkének e távollétet visszafordítja az 
Isten távollétéről szóló tanná. 

Az Isten tehát Philonál megismerhetetlen, akár 
csak Kantnál és Herbert Spencernél, s a lógósból, a mi 
Heraklitnál és a stoikusok előtt a legfőbb, bár inkább 
anyagi hatalom kifejezése: középlény lett. Hiába ér fel 
néha az Istenig, mint logos endiathetos, s hiába ér le 
néha a természetig, mégis igazán középlény, melynek hiva-
tása a legfőbb Isten s a mi világunk közötti űrt kitöl-
teni. Ez a fődolog a philonizmusban, s e mellett egészen 
másodrendű kérdés az, hogy a logos néha, mint az Isten 
és ember közötti erők. — mintegy plátói ideák — össze-
foglalója. 

Már most tudnunk kell, hogy a fiionizmus jóformán 
egyidejűleg indul meg a keresztről szóló evangeliumtnal. 
Képzelni lehet, mennyi igazság után vágyódó léleknek 
lett akadály. Az a sok szép beszéd, a lógósnak szellemi-
sége, s az, hogy a lógósról való bölcselkedés mindenre 
elégséges: mily sok embert megtévesztett. És mily vesze-
delem volt, hogy ez a tan azt az iszonyú pesszimizmust 
és agnoszticizmust vitte mindenfelé, hogy az Isten megis-
merhetetlen, elérhetetlen; egy hideg, rideg Isten, a ki maga 
és az ember közé egy középlényt állított, hogy aztán az 
ember ezzel megelégedve lemondjon az ő kereséséről. 

Ebből először is aztán az világlik ki, hogy a hegeli 



és minden, a hegelizmus által befolyásolt kritika valóság-
gal a legképtelenebb tévedésbe esett a János-evangelium 
logos-tanára vonatkozólag. A János evangelium logos-tana 
a Philo logos-tanának cáfolata és helyreigazítása. Olyan-
forma keresztyén szánalomból került az evangelium ele-
jére, mint mikor mi, a szocialistáknak prédikálva, beszé-
dünket azzal kezdjük: Jézus volt az igazi szocialista. 
János látta, hogy a philonisták elárasztják nemcsak a pogány, 
hanem a zsidó világot is az ő logosukról, mint közéj) -
lényről felállított tetelekkel. Azzal kezdte tehát evangéliu-
mát. Nézzétek! Itt a lógósról van szó! Az igazi lógósról! 
Ezzel felköltvén figyelmöket, mindjárt meg is mondja, 
hogy az igazi logos nem középlény, hanem valósággal 
Isten. Ez nem fokozása a három első evangélium Jézus-
képének, hanem inkább a philonizmus fokozása. Milyen 
nyomorúságos felfogás is az, a mely szerint a Jézus 
istenségéről szóló tanért a keresztyénség a philonizmushoz 
ment s onnan kért kölcsön az eredeti krisztusképnél fen-
ségesebbet ! Hiszen a philonizmusban akármilyen magasra 
emelkedik is a logos, azért a fölött az Isten még mindig 
kimondhatatlan messze távolban lebeg. Az apostoli ige-
hirdetésnek pedig eleitől fogva ez a két eleme volt a leg-
fontosabb : 1. Jézus az Isten Fia (az Isten fia zsidó értelem-
ben veendő, tehát a Fiú szó nem Isten után következőt, 
hanem az istenségben való részességet jelent), 2. Jézus 
meghalt bűneinkért, tehát a Jézus munkája a szent, ha-
talmas, bölcs, de egyúttal irgalmas Isten munkája. A 
János evangéliuma tehát nem valami képzelt thézis és 
antithézis kibékítésére való bölcsészeti irat, hanem az 
eredeti evangélium hirdetése olyanok számára, a kiket a 
helytelen bölcsészet félrevezetett. A János-evangélium 
logosa (s természetesen János többi műveié is) nem a 
Philo logosa, hanem az ó-testamentumi alapon tovább fej-
lesztett új-testamentumi tan arról, hogy az Isten az igazi 
Isten, a kinél nagyobb nincs, a maga igéjében közeledni 
akart az emberiséghez, s a mit még a Philo-féle logos 
sem akart megtenni, testet öltött magára és szenvedett 
érettünk. Mivel a János evangéliuma a lógósról szóló 
helytelen elméletekkel telített világhoz fordult, azért kez-
dődik a lógósról szóló tételekkel, de természetesen helyes 
tételekkel, s mivel az eredeti, fenséges és erős evangéliu-
mot akar ja hirdetni, azért végződik épúgy, mint a többi 
evangélium, a Jézus szenvedéseinek és fel támadásának 
részletes leírásával. 

(Vége köv.) Dr. Szabó Aladár. 

A Jézus Krisztus örökkévalósága. 
Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egyesületben. 

A Jézus Krisztus tegnap és ma 
ugyanaz, mindörökké is ugyanaz 
lészen. (Zs id . X I I I . 8.) 

(Folytatás.) 

III. 
Azt mondtam végül: vizsgáljuk a Krisztus örökké-

valóságát abban a munkában, melyet végez. Ezt a mun-
kát bárom éven keresztül egy maroknyi nép a földön 
latta végbemenni; de Jézus Krisztus az ő Szentlelke által 
folytatja azt a századokon keresztül, s minden időben 
megismerhetitek e munkát három különböző megnyilat-
kozásából, mely szerint a Jézus megvált, megszentel, 
megvigasztal. 

Megvált. Ezért jött a földre. Ha megváltó nem 
olna, semmi se volna; sem tanítása, sem példája nem 

hatna a kereszthalál nélkül. Ő maga mond ta : »Ha a 
gabonaszem nem hull a földbe, hogy ott megrothadjon, 
nem is hozhat gyümölcsöt*. 

Bizonyára tudjátok kedves testvéreim, hogy a mai 
időben uralkodó racionalizmus mást tanít. Nem ismeri 
el a Golgotha áldozata által való megváltást; szerinte ez 
egészen zsidó felfogás, melynek legelőbb is az apostolok 
adtak kifejezést. Szerintük a valódi Krisztus egészen egy-
szerűen a hegyi beszéd prédikátora, a szellemi vallás 
kijelentője volt, mely vallásnak egyedüli alapgondolatai 
az Isten atyaságában és az emberek testvériségében való 
hit, s erre a valóban kezdetleges evangéliumra akartak 
minket is téríteni. De mi ezt nem teszszük, mi sohasem 
fogjuk elfogadni ezt a megcsonkított Krisztust; az a Jézus, 
a kiben mi hiszünk, az az, a kire Keresztelő János első 
naptól fogva e szavakkal mutatott r á : »Ime az Istennek 
ama Báránya, mely elvette a világ büneit.« Kétségtelen, 
hogy munkája egy előrehaladó tervnek megvalósítása 
volt. Jézus nem hirdette mindjárt küldetésének megkez-
désekor nyilvánosan ha lá lá t ; először meg kellett magya-
ráznia, mi az az Isten országa, melyet megalapított, mi-
előtt hirdette volna, miként fogja megalapítani, és a három 
első evangélium pontosan följegyezte számunkra azt a 
percet, melyben először szólt a halálról, melyet Jeruzsá-
lemben szenvednie kell. Ez közvetlenül azután történt, 
hogy Péter őt Messiásnak és Isten fiának vallotta. Attól 
a perctől fogva, melyben elismerték király-voltát, meg 
akar ta mutatni, milyen természetű lesz az ő uralkodása. 
De mennyire látszik ettől kezdve, hogy a küldetésének 
tulajdonképeni középpontja épen halála. Mikor a színvál-
tozás rejtélyes jelenetében Mózes és Illés jelennek meg 
előtte, miről beszélnének, ha nem a halálról, melyet 
Jeruzsálemben elszenvednie kell; arról a halálról, mely 
egyedül képes eleget tenni a törvénynek, melynek kép-
viselője Mózes, s megfelelni a jóslatoknak, melyeknek 
tolmácsa Illés. Jézus meghalni megy Jeruzsá lembe: »Ke-
resztséggel kell megkereszteltetnem és mely igen szoron-
gattatva, miglen az elvégeztessék« (Luki XII. 50.)»Mondjam-e 
az Atyának : ments meg ez órától ? De épen ezért az óráért 
jöttem«. És ezért szerzi halála előestéjén a szent vacso-
rát, fölajánlva így a maga megtördelt testét és kiontatott 
vérét a világ bűneiért. íme a Megváltó, a mint őt az 
írások hirdetik. Megváltó akart ő lenni, s az marad 
örökké; s mikor az apostolok az ő halálát teszik beszé-
deik központjává, s keresztjének gyászát diadalaik esz-
közévé, akkor azt az egyetlen evangéliumot hirdetik, mely 
nekünk adatott, s mely által megváltathatunk. Oh ti, 
kiknek elegendő az evangelium erkölcstana, mely nép-
fajhoz tartoztok ? Nem tudom, mit mond a ti lelkiisme-
retetek, de én részemről, menél jobban csodálom ezt az 
erkölcstant, az annál jobban megzavar; mennél igazabb-
nak és szentebbnek látom, annál jobban elitéi, annál 
inkább szemeim elé állítja nyomorúságomat és szégye-
nemet. Ha az evangélium csak erkölcstan volna, úgy az 
evangélium összezúzna. A keresztre van szükségem, hogy 
lelkem megnyugodjék; ar ra a Krisztusra van szükségem, 



a ki meghalt bűneimért és föltámadt megigazulásomért. 
Teremtsetek, ha tudtok, egy új emberiséget, mely ne vét-
kezzék többé, s adjatok annak evangéliumot engesztelő 
áldozat nélkül : mindaddig, míg itt alant bűneink és gya-
lázatunk súlyát hurcoljuk, ahhoz a Krisztushoz fordulunk, 
a ki megvált tegnap, ma, mindörökké. Megszentel. Evvel 
azt akarom mondani, hogy századokon által új életet ad 
az emberiségnek, átalakítva a sziveket, megváltoztatva az 
akaratot ; egyszóval ugyanazt a munkát végzi a lelkekben, 
melyet földi életében végzett, meggyógyítva a bélpoklo-
sokat, megtisztítva az ördöngöseket, föltámasztva a halot-
takat. 

Tudom, mit fogtok felelni erre. Rámutattok, hogy 
milyen állapotban volt gyakran a keresztyén egyház, s 
azt kérditek, mely jelekből lehetett olyankor a Jézus 
Krisztus folytonos munkálkodására következtetni? Hol 
volt az a megszentelő munka Konstantin vagy Klodvig 
idejében, vagy később, mikor a már keresztyénné vált 
Galliában Merovingjeink a becstelenség és gonoszság minden 
nemeinek visszataszító látványát nyúj to t ták? Hol volt 
akkor, mikor a bizánci császárságban a romlott udvar 
és papság, idejét a legaljasabb élvezetek és a nem terem-
tett Ige fölött folytatott époly ravasz, mint bősz viták 
közt osztotta meg? Hol volt VI. Sándor idejében, mikor a 
keresztyén Európa Róma százados ünnepélyére volt hivatalos, 
hogy ott abban gyönyörködjék, a ki a szent főpap nevet 
viselve, gyalázatosságban a császárokon is túltet t? Hol 
volt II. Fülöp idejében, kiről el lehetett mondani hogy : 
»Maga volt a sátán, uralkodván Jézus Krisztus nevében*, 
Hol volt később a protestáns vagy r. katholikus egyházak 
kebelében, melyek oly gyakran alásülyedtek, elvilágo-
sodtak, haszontalanná váltak, mint a só, mely megízet-
lenül ? Ott volt, testvéreim, titkosan és elrejtve, azokban 
a szivekben, melyeket a világ nem ismert, s a kik azok 
közé vegyülve, kiknek neve csak botránkozást idézett föl, 
kegyeletesen megőrizték a hitnek és az örökkévaló remény-
ségnek kincset. Ott volt azokban a számüzöttekben, azok-
ban a vértanúkban, gyakran azokban az eretnekekben, a 
kiket a hivatalos papság annyi meggyalázó nevvel illetett. 
Ott volt valamely zárda szűk cellájában, vagy a hegyek 
barlangjaiban, azoknak az alázatosoknak, azoknak a meg-
vetetteknek a szivében, a kik nem hajtottak térdet a bálvány 
előtt. És ezért maradt eletben a keresztyén egyház; ezért 
áll fönn most is, megmentve isteni Feje által, a ki őrkö-
dött fölötte s a ki megvédelmezte védelmezőinek bűne 
ellen, mely veszelyesebb volt ránézve ellenségei gyűlöle-
ténél. Figyeljetek meg csak : mindenütt, a hol a Krisztus-
ban hisznek, az életnek csirája el van rejtve, s ennek 
épen most is meggyőző bizonyítékát láthatjuk. Távol 
keleten vannak régi keresztyén egyházak, az örmények 
és görögök egyháza, melyeket a százados üldöztetés s 
legyőzőik erkölcstelen befolyása melyen alásülyesztett és 
megrontott. És mégis, ha ennek, a mi hadseregeink által is, 
fajdalom, elég soka védelmezett s mégis elettelen izlamismus-
nak a szétbomlását nézzük, kutatva, hogy kik lesznek örö-
kösei ? — gondolhatunk e másra, mint e régi, elfajult nemze-

tekre, melyek sülyedtségük dacára is az egyedüliek, kik 
ott újra fölvirágozhatnak, mert vérükben és hagyományaik-
ban van valami a keresztyénségből. Az örökkévaló 
Krisztusnak az az életet adó munkája messzebbre terjed, 
mint sejtenétek. Behatol a közöttünk élő hitetlenek szivébe 
is, a kik, mint jól mondják, megrázva a keresztyénség 
vén fáját, arról oly gyümölcsöket ráznak le, melyeket a 
keresztyénség elfelejtett leszedni. Igaz, a szegények és 
elhagyottak iránt mutatkozó élénk érdeklődésben, mely a 
modern demokrácia legnagyobb dicsősége; a fáradhatatlan 
igyekezetben, hogy a munkás ember számára tőkét bizto-
sítsanak, mely megszerezze neki a függetlenséget s a 
kényelmes családi tűzhelyt, hol gyermekeit megóvhassa 
az elzülléstől és a gyaláza'tól; az utcákon kérkedő lehér 
rabszolgavásár ellen folytatott küzdelemben: — mindebben a 
Jézus Krisztus munkálkodását látom és ismerem föl, bár 
e mozgalmak vezetői nem vallják is magukat az ő köve-
tőinek. Óh, az újjászületésnek ez a munkája, melyet be-
fejezettnek gondoltok, még alig, hogy megkezdődött. Vilá-
gító torony ez, mely minden jóakaratú ember szeme 
előtt ott ragyog a jövendőben. S nem is fog soha meg-
szűnni világítani az emberiség üdvéért, inert Jézus Krisztus 
megszentel, tegnap, ma, mindörökké ! 

Bersier után franciából 
Vargha Gyuldné. 

T Á R C A . 

Egy poétáról. 
»Vékony tudású koldus-papság 
Nem jól legeltet nyájt ma-napság, 
A nyáj mindegyre züllik-bomlik 
A díszes régi laj leromlik.* 

Olyan riadó nem hangzott mostanában a kálvini 
Sionban, mint a minőt ez a vers keltett a mult hónap-
ban országszerte. 

Mint a darazsak, úgy zúdúltunk a kártévő gyerek 
után, a ki nád-sípja végével megbolygatta fészkünket. 
Megcsapkodtuk a szemeit, bele csimpajkóztunk a haja 
csimbókjaiba, összecsipkedtük az ajkait, a melyekkel dalolt. 
Nem rajtunk mult, hogy a szemét ki nem vájtuk, mint 
egykor a múzsák a thrák Thamyriszét. — Annyit mégis 
kisütöttünk volt, hogy papbért nem fizet, s igy semmi 
köze a mi tudásunk vékonyságához. 

A kárlévő poéta pedig ott sétálgat a Ferencz-József 
hidon és a reggeli szellőnek szögezve arcát rímeket pen-
get össze: 

»Halálra mennék érted, ha kívánnál, 
Engem esz a lúg, ha fejed mosom, 
Rothadjon a nyelv, mely téged profánál, 
Édes enyim, szentem, magasztosom . . . » 

Ez jól peng. — Hogy lesz tovább? 



»És engem akkor oly érzés ragadt el . . . 
A szőlős-gazda is az egyszeri, 
Magán kivül örjöngőn kacagott fel, 
Látván, hogy szőlejét a jég veri, 
Dorongot ő is hirtelen kapott fel, 
Paskolni kezdé, hullván könnyei: 
,Nohát no!' így kiált, én Uram-Isten, 
Csak rajta, hadd lám, mire megyünk ketten! 

Hm! Mintha olvastuk volna már ezt valahol! Csupa 
plágium! 

A poéta raj ta éri magát a plágiumon; elpirul bele, 
azután elhalványodik, meg újra kigyúlad. Akár plágium, 
akár n e m : vége legyen a rímvetésnek, mert várja a hiva-
tal, a honnét csak este felé szabadul. De akkor sem a 
rímek várják, hanem egy egészen más varázsú csengés. 
A kis fiai csengő szava, a kiket esténként ő maga szokott 
katekhizálni, imádkoztatni. zsoltároztatni, mivel hogy ezek-
ből a dolgokból, — úgy volt nevelve, — ő maga is tud 
annyit, mint 

Némely magát fitogtató 
Önérzetes hitoktató. 

Érted-e öreg Matkó I s tván? A ki oly ádáz harag-
gal csattogtatod a fogaidat erre a pennája-vétett poé tá ra ! 
Ez a poéta maga vezeti gyermekeit az evangélium útján, 
mert maga is hittel teljes lélek és a kinek homlokán, a 
múzsáén kivül egy kegyes édes anyának tiszta csókja is 
ragyog . . . 

De bizony azoknak a száma nélküli méltóságos 
uraknak az ősi tempóban hangzó áldakozásaikat sem 
érted, a kik a miatt hárhozkodnak, hogy az ő gyerme-
keik egy szót sem tudnak Károli Gáspárból és egy 
hangot Szenczy Molnár Albertből. Azt pedig ha látnád 
sem hinnéd el, hogy ezek a méltóságos urak, mikor a 
kúriáról vagy a minisztériumból hazakerülnek, levetik a 
birói palástot, felöltik az instruktori zubbonyt és. úgy 
diktálják a méltóságos úrfiaknak a zsoltárt, mint a luzsoki 
kúrátor, holott a kegyelmed úríiának — Matkó István 

, uram, — könnyebb egy nap ötven cigarettát elszíni, mint 
az V-ik zsoltárt elénekelni. 

»Apa! kötelessége!« Ezt feleli rá kegyelmed. 
Hát hiszen kegyelmed is apa, Matkó István u r a m ! 

— Nem tudom teljesíti-e igy kegyelmed az apai köteles-
séget ? — azt azonban tudom, hogy kegyelmed mindennap 
nyakakitekerést igér a becses fiainak, valahányszor azok 
a prédikátori pályára gondolnak. — ímhol ez a poéta 
pedig, a kit kegyelmed Sámbár Mátyásnak itél lenni, a 
maga fiait egyenesen a prédikátori pályára szánta, a hel-
vét hitvallás szerint. 

Ez az ő atyai ambíciója. Orahosszat elédeleg a lelke 
azon a jeleneten, mikor az ő fiai vakmerő jelességgel 
leteszik az érettségit, főként a latinból és görögből. Az-
után megfutják a theologiai kurzust, a nélkül, hogy ma-
gokat a szavalatban és imairásban kitüntetnék, de annál 
inkább az exegesisben; azután kimennek Jénába és Mon-

taubánba, esetleg Rómába és Palesztinába, onnan haza-
jönnek, és azután káplánkodnak, de nem kegyelmed mel-
lett Matkó István uram. mert az ő atyai szemei előtt 
nem a kegyelmed vastag tudású alakja emelkedik mintául, 
hanem 

Kun Bertalané, 
a kinek további életében is dicsőítse meg magát az isteni 
kegyelem, miként eddig megdicsőítette. 

A poétának pedig békesség adassék; megbocsáttat-
nak neki az ő bűnei, mivel igen szeretett. 

Qmin. 

Mária és Isten könyörületessége. 
(Folytatás és vége.) 

Hát erre a repülésre nincs is nekünk semmi szük-
ségünk. Csak egyetlen egy mondhatta el magáról : "jöjje-
tek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és meg 
vagytok terheltetve : én megnyugtatlak titeket*. Ez az 
egyetlen egy, az emberiség iránti szeretetből a keresztfán 
szenvedett; végigjárta a legnagyobb nyomorúság völgyét; 
kitette magát a legnagyobb kínoknak, hogy az emberek 
bigyjenek Ő érette az örök szeretetben, az isteni könvö-
rületességben, és mi azt kérdezzük, hogy bármily nyo-
masztó sorsa legyen is valakinek, nem tud-e megvigasz-
talódni eléggé a Jézus keresztjében ? Van-e nagyobb sze-
retet annál, a mely a keményszívű, háládatlan emberiség 
megváltása érdekében még a leggyalázatosabb haláltól 
sem iszonyodik? A megfeszített Jézus szeretete nem töké-
letes kezessége-e az örök isteni szeretet valódiságának ? 

De gondoljátok meg, hogy mikor mi a Krisztus keresztje 
alatt meghatottan állunk, nem csak azt a végtelen szere-
tetet érezzük, mely a haldokló arcáról felénk sugárzik, 
hanem egyúttal az isteni igazságosság szent komolyságát 
is. Az emberiség legjobb, leghívebb barát jának meg kellett 
halnia a gyalázat és kínok fáján, az emberiség önzése, 
durvasága, dölyfe, keményszivűsége miatt. Odáig jutott 
az elvakult emberiség, hogy keresztre feszíte leghívebb 
bará t já t ! Mélységes fájdalom fog el ar ra a gondolatra, 
hogy mi is azon sötét hatalmak nyomása alatt állunk 
még mindig, a melyek őt keresztre feszíték, úgy hogy 
megnyugvás és keserűség rezgi át szivünket s tapasztalni 
kezdjük magunkon Istennek ítéletét és kegyelmét. Igen, 
mi át- meg átérezzük, hogy az örök világrend rettenetes 
komoly dolog! Mielőtt felfogni bírnánk Istennek könyörü-
letességét, előbb a Kherubok emez énekének kell áthatni 
szivünket: »Szent, szent, szent a seregeknek Ura Istene!* 
Elébb kell éreznünk bűneinknek súlyát, elébb össze kell 
törni az isteni Ítéletnek belső világunkat, mielőtt a hit 
ama magaslatára feljutunk: »a te bűneid megbocsáttattak, 
a te gonoszságaid eltöröltettek.* Ha a Mária tiszteletét a 
legjobb akaratial vizsgáljuk is, lehetetlen kitérnünk ama 
benyomás elől, hogy hiányzik belőle valami; hiányzik 
belőle az a szent, erőteljes komolyság, a sötét hatalmak 
ellen való az az éles, elhatározó küzdelem, a mit Jézusban 
csodálunk; a küzdelem ama sötét hatalmak ellen, a melyek 
meg akar ják semmisíteni azt, a mi az emberben a legjobb; 
meg akarják semmisíteni a jó örök forrásával való élő 
összeköttetését. A római hit Máriája sokszor olyan benyo-
mással van ránk, mintha ő olyan jó anya volna, a ki a 
gyermekek hibáit, gyengeségeit elnézi, megbocsátja, míg 
a komoly, szigorú atya azokat sohasem bocsáthatja meg. 
Mért nem bocsát meg az a tya? Hát ő tán kevésbé szereti 
gyermekeit? Oh nem, hanem az atya tudja, hogy az emberi 



boldogság legelkeseredettebb ellensége a bün és az alkal-
matos időben való fegyelmezés megóvja attól az embert. 
Jézus azt mondotta: >Senki sem mehet az atyához, hanem-
ha én általam.* Mi őt követjük, általa vezettetjük magunkat 
s vele együtt lépünk a legszentebb, legigazabb és legszere-
tőbb Isten szine elé. Pápás testvéreinknek pedig kénytele-
nek vagyunk azt m o n d a n i : ti nem méltatjátok eléggé a 
nagy igazságot, hogy a szent Isten egyúttal a könyörütet 
és irgalom Istene is és hogy az Isten igazságossága az 
ő szeretetének csak egyik kifejeződését képezi. Nem úgy 
áll a dolog, mintha Isten egyik hatalma az ő felséges voltát, 
másika az ő igazságosságát, harmadika az ö könyörületességét 
foglalná magában. — Vagy pedig: mit kiván tőlünk a 
szent Isten? Semmi egyebet, mint azt, a mi szivünk leg-
bensőbb szükségével összhangzásban van. Azt mondja: 
»munkálkodjatok, dolgozzatok, míg nappal van.« Rabszol-
gák vagyunk-e mi, a kik csak az ostorcsapástól való fél-
tünkben szorgalmatoskodunk? Nem, mi boldogtalanok vol-
nánk, ha nem tudnánk munkálkodni. Béke és öröm tölti 
el szivünket, ha hivatásunk körében híven munkálkodha-
tunk. Isten tö rvén je ezt parancsolja a gyermeknek: •tisz-
teld atyádat és anyádat.* Kényszer-e ez, vagy inkább 
nem azt mondhat juk-e róla, hogy ez a romlatlan gyer-
meki kedély legbensőbb akaratának legjobban megfelel? 
Az apostol s zava : »Szabadságra hivattatok atyámfiai* 
egészen lelkünkből van véve. Igen, az emberek szolgák 
voltak egykor s Istennek törvényei terhes igaként nyoma-
kodtak vállaikra. Krisztus azonban megszabadított ben-
nünket; ő nem szab elibünk törvényeket, miket a jogá-
szok széttagolni és az élet egyes eseteire alkalmazni kény-
telenek ; nem, ő alapelveket fejt ki, magasan fekvő célokat 
tüz elénk, a melyek felé szent vágyódással törhetünk. Őt 
követve a szabadság égi levegőjét szívjuk; minket csak 
a bün tehet szolgákká. Tiszta dolog, hogy Istennek szent 
rendjében mindig csak az ő végtelen szeretete és atyai 
jósága jelentetik ki. És ha ő bennünket fegyelmez, — 
vájjon mi egyebet akar ezzel, mint azt, hogy ezen fáj-
dalmak és megpróbáltatások által megszabadítson minket. 
Mi egyebet akar, mint azt, hogy fogékonyakká tegyen 
bennünket eme felhívásra »Tékozló fiú! térj vissza az 
apai házba ; nyílt karokkal vár atyád tégedet.* Gondol-
junk ama szavakra, miket Jézus a keresztfán az egyik 
gonosztevőnek mondott : »Ma. velem leszesz a paradi-
csomban.* Erre fektetjük mi a legfőbb súlyt : igazság, 
szentség, szeretet és könyörület ölelkeznek egymással a 
legfőbb hatalomban. Igen, szilárd és teljes meggyőződés-
sel valljuk, hogy mind az a szép és jó, a mit a fóldi 
eletben láttunk, tapasztaltunk és éreztünk, csak egyetlen 
egy fényforrásból fakad. Mind az a szeretet, mit az em-
berek egymás iránt tanúsí tanak; minden anyai szeretet, 
apai jóság, gyermeki hűség, baráti érzelem, a mivel 
egymásnak örömet szereztek s egymásra áldást árasztot-
tak : mindaz az örök világosság kisugárzásátképezi. Mindaz 
a szép és fenséges, mit az ember tudományban és mű-
vészetben létrehozott; mind az a szent és magasztos, a 
mihez tapasztalatai folytán jutott, egy és ugyanazon égi 
erő alkotását képezi. 

Csakhogy a legfőbb igazságot nem a föld porában, 
a mindennapi élet hangulatában kell keresnünk ; hanem 
össze kell szednünk minden lelki erőnket s a legkomo-
lyabb érzelmek és gondolatok, s a legszentebb akarat 
magaslatára kell felemelkednünk ; oda, hol az Istenség 
lehellete érinti nemesebb valónkat. Ezen a magaslaton 
jutunk biztos tudatára annak, hogy minden fenséges és 
szent dolog abszolút egységben olvad össze. Ott ezen a 
magaslaton olvad szent harmóniába össze ez az ünne-
pélyes szózat : »Szent, szent, szent a seregeknek Ura 

Istene* ezzel a másik szózattal: >az Isten szeretet*. És 
az örök igazság ismeretének eme legmagasabb csúcsán 
sejtő örömmel nyújtják felénk karjaikat a művészet pápás 
mesterei: Ticián, Murillo, a kik Máriát nem égi királynő-
nek, hanem igénytelen hajadannok festik, a ki megható 
alázatossággal emeli a magasba tekintetét. Még nincsen 
a célnál, de már fölötte áll a földi bajoknak; nem isten-
ség, hanem isteni fénytől átszellemült alak; csendesen és 
némán, idvezítő gyönyörrel hallgatja a földi szóval vissza 
nem adható égi hangokat, mintegy ábrázolva a megvál-
tott és Istennel kibékült emberiséget. 

Furrer K. után 
Ruszkay Gyula. 

BELFÖLD. 
Értesítés az énekügyben. 

Köztudomásra hozom az egyetemes énekügyi bizott-
ság következő intézkedéseit: 

1. Elhatároztatott, hogy részint az eddig I—VI. füzet-
ben közrebocsátott énekszövegekből, részint a még ezen-
túl az elnökséghez beküldendő javításokból és ujabb szerze-
ményekből egy nagy Gyűjtemény fog egybeallíttatni, oly mó-
don, hogy a felveendő versenyképes darabok, zsoltárok és 
dicséretek egyiránt, egymásmellé sorozva, az ujabb szövegek 
is, az alkalmiság szerint, hasonlóképen együvé csoporto-
sítva fognak közzététetni, minél fogva több kisebb füzet 
nem fog már kibocsáttatni. 

Ezt a nagy gyűjteményt az elnök fogja szerkeszteni 
és kiadni, azokból a szövegekből, melyeket Baksay Sándor, 
Balogh Ferenc, Lévay József, Czike Lajos, Váró Ferenc, 
és Radácsi György urakból alakított bizottság verseny-
képeseknek és így a gyűjteménybe felveendőknek fog ítélni. 

Felhívom és felkérem tehát első sorban azokat a 
szövegszerző urakat, a kiknek az I—VI. füzetben darab-
jaik vannak, hogy a mennyiben szükségesnek látják, néz-
zék át még egyszer munkáikat és azokat esetleg javítva, 
vagy változtatva, küldjék be hozzám, hogy úgy terjeszt-
hessem a biráló bizottság elé. Természetesen azokat a 
darabokat, a melyekkel szemben javítás vagy változás 
nem fog érkezni hozzám, úgy fogom előterjeszteni, a mint 
most vannak. 

Fölhívom és fölkérem továbbá az összes hivatott 
egyéneket, ezek közt azokat is, a kiket külön is felszólí-
tottam és felkértem, hogy, a mennyiben énekszövegek Írá-
sával vagy átdolgozásával foglalkoztak és a reformmun-
kában részt venni kívánnak, akár zsoltár-, akár dicséret-
átdolgozásaikat, akár ujabb énekszövegeiket hozzám, a 
folyó év október 31-ilc napjáig minden esetre méltóztas-
sanak beküldeni, mert a gyűjtemény közrebocsátása nem 
késhetik sokáig, s a 25 év óta vajúdó reformügyet oly 
ponthoz kell már vezetnünk, a melyen dönteni lehet 
további sorsa felett. Az okt. 31-iki határidő az előbbi 
pontban érdekelt szerzőkre is vonatkozik. 

Fölhívom és fölkérem azokat a szerzőket is, a kik 
a VI. füzet kibocsátása után küldöttek be hozzám kéz-
i ra tokat : értesítsenek, hogy úgy terjeszszem-e darabjaikat 
a biráló bizottság elé, a mint most vannak, vagy vissza-
küldjem-e azokat, ujabb áttekintés végett ? mert én külön-
ben minden hozzám érkezett darabot a biráló bizottság 
rendelkezésére fogok bocsátani. 

Általános tájékozásul ezúttal is megjegyzem, hogy a 
szöveg irók előtt semmi korlátozás sincs farra nézve, hogy 
mit Í r janak; az I—VI. füzetben közlött szövegek sem 
egyebek egyelőre, még java részükben sem, mint kísérletek 
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a melyekhez hasonló, vagy azokat felülmúló verseny-
da raboka t mindenki szabadon irhát, a ki a r r a hivatott . 
Azonban különösen mégis felhívom az irók figyelmét 
a r ra , hogy leginkább mutatkoznak még hézagok némely 
alkalmi énekekre nézve, mint p. o. tél, tavasz, nyár , ő s z ; 
templomtorony-szentelés stb., egyházi tisztviselők beigta-
tása, papava tás , konfirmáció, iskolások vizsgája, keresz-
telés, esketési alkalom, király koronázása , halála stb. 

2. Az énekdal lamokra nézve a kiküldött szakbizott-
ság a következő dallamok fölvételét állapította meg : 

5., 6., 8., 16., 23., 24., 26., 28., 33., 34., 38., 46., 50.. 65., 
77., 78., 80., 92., 102., 128., 137.. 143., 146., 148. zsoltár-
dallamokat , a melyek lágy hangsorúak. 

3., 15., 19., 21., 25., 30. , 32. , 35., 42., 43.. 47., 66., 74., 
81. ,84. , 89., 103., 105., 119., 122., 134., 135., 138., J40., 150. 
zsol tár-dal lamokat , a melyek kemény hangsorúak. 

37., 43.. 63., 65., 70., 75., 137., 140., 153., 162., 163., 
173. dicséret-dallamokat, a melyek lágy hangsorúak. 

5., 64., 74., 144., 179. dicséret-dal lamokat , melyek 
kemény hangsorúak. 

4., 12., 30., 34. , 101., 164. dal lamokat az erdélyi 
énekeskönyvből, a melyek kemény hangsorúak. 

Mindezek a dallamok, magyaros ritmikai beosztás-
sal, Sz. Nagy József, Kálmán Farkas , Somogyi Antal, 
Deák Gerő, Szügyi József, Nagy Zoltán urak által feldol-
gozva készen vannak és az a lább elősorolandó dal lamok-
kal együtt a nagy gyűj teményben közöltetni fognak ; az 
előleges közrebocsátás t azonban , annak költséges volta 
miatt , mellőzte a b izot tság! Ugy gondolom azért , hogy 
emez ál ta lánosan ismert da l lamokra bárki is irhát szöve-
get, a nélkül, hogy a beosztást feltétlenül ismernie kellene, 
mert a mostani szöveg r i tmusa is eligazíthat minden 
hozzáértő egyént. ír jon hát csak mindenki ezen a módon 
és ha én a hozzám küldendő da rabokban mégis valami 
eltérést fogok találni, az ilyen esetben felvilágosító észre-
vételemet közölni fogom az illető szerzővel, vagy cseké-
lyebb hibákat magam is kiigazítok. Azonban, ha valaki 
mégis előlegesen tudni a k a r n á egyik, vagy másik dallam 
beosztását , a melyre írni kíván, én az ilyen da l lamokat 
bárkinek a k ívána tá ra készséggel megküldöm. 

A bizottság nem látta szükségesnek, de az egy és 
ugyanazon dal lamban előforduló hangula t -vá l tozás miatt 
kivihetőnek sem, valamely dallam érzelmi ha tá sának 
részletezését; azért egyszerűen csak a lágy és kemény 
hangsorú jellemzést adta meg. Lágy hangsorú da l lamokra 
leginkább szomorú alkalmi, vagy ál ta lában a könyörgő 
énekek Í randók; kemény hangsorú da l lamokra pedig 
vidám, ünnepi és h imnuszszerü énekek. 

Ismeretlen dallamok fölvétet tek: 
1. a régi Énekesből 104., 272., 287., 299. 
A 104. 9 soros vers. Erős várunk nékünk az Isten. 

A 272. 4 soros vers ; minden sor 13 szótag, 4 - | - 4 - ( -4 - ( - l , 
beosztással, páros r ímmel. 

A 287. 4 soros vers; a 3 első 8 szótag 4 - ] - 3 - | - l ; 
a 4-ik sor 11 szótag 5—[—6 beosztással, páros r ímmel. 

A 299. 4 soros vers; minden sor 8 szóiag, pá ros 
r ímmel. 

2. Új da l lamok: 
1. Régi, Sz tá ray Mihály-íéle. 7 soros vers, l . , 3 . , 5 . , 

6. sor 7 szótag, 2., 4., 7., sor 6 szótag. Egymáshoz rímel-
nek az 1—3, 2 — 4 , 5 — 6 , sorok, a 7-ik visszatér az elsőre. 
Lágy dallam. 

2. Ünnepi dal lam. 8 soros vers, 1., 2., 3., 4., 7., 8. 
sorok 9 szótaggal, 4 - f - 2 - | - 3 beosztássa l ; 5., 6. sor 6 szó-
taggal 3 + 3 beosztással , 1—3, 2 — 4 , 5 — 6 , 7 — 8 sorok 
rímelésével. 

3. Ima-dal , lágy hangsorral . 6 soros vers, 1., 3., 5., 

6. sor 8 szótaggal, 4 + 3 - | - 1 beosztássa l ; 2 — 4 sor 7 szó-
taggal, 4 - f -3 beosz tássa l ; r ímelnek 1—3, 2 — 4 , 5 — 6 sorok. 

4. Szomorú dal lam. 4 soros vers, minden sor 
13 szótag, 6 - j - 4 + 3 beosztással, pá ros r ímmel. 

5. Alleluja! 9 soros ve r s ; 1., 2., 4., 5., 7., 8. sorok 
8 szótaggal, 4 - | - 3 + 1 beosz tássa l ; 3., 6.. 9. sorok 7 szó-
taggal, 4 + 3 beosz tássa l ; rímelnek 1—4, 2 — 5 , 3 — 6 , 
7 — 8 — 9 . sorok. 

6. Szomorú dal lam. 4 soros vers, minden sor 
13 szótag, 4—J—4—j—4 —{— 1 beosztással, páros r ímmel . 

7. Szomorú dallam. 8 soros vers ; 1., 3., 6., 8. sorok 
8 szótag, 4—(—3—|— 1 beosztással; 2., 4., 5., 7. sorok 7 szó-
tag, 4 + 3 beosztással ; keresztr ímekkel 

8. Magyar gá lyarabok éneke. 8 soros vers; a 8 szó-
tagú sorok 4—|—3—|—1 beosztással, a 7 szótagú sorok 4—}—3 
beosztássa l ; rím 8 — 7 , 7 — 7 , 8 - 8 . 

9. Új dal lam. Szegedv Gergely szövegére, régi éne-
kes 1 5 4 , 7 soros, vers, 1., 2., 3., 4., 6., 7. sor 8 szótag, 
4 + 3 + 1 beosz tássa l ; 5. sor 9 szótag 4 + 4 - ( - l beosztás-
s a l ; a 4 első sor páros r ímmel, a 3 utolsó együtt rímel. 

10. Lágy hangsorú dallam. 4 soros vers, minden 
sor 8 szótag, páros r ímmel : beosztás 4—f—8 +-1. 

11. Ugyanolyan. 9 soros vers, 1., 2., 3., 4. sorok 
8 szótaggal, 4—f—8—|—1 beosztással, kereszt r ímmel; 5., 6., 9. 
sorok 6 szótaggal, 4 + 2 beosztással, együtt r ímelnek; 7., 8. 
sorok 8 szótaggal, 4—(—3—|—1 beosztással, együtt r ímelnek. 

12. Ugyanolyan, 4 soros vers, minden sor 10 szó-
tag, 4 - f -4 - f -2 beosztással, ölelkező r ímmel . 

13. Kemény hangsorú dallam, 8 soros vers, minden 
sor 7 szótag, 4 + 3 beosztással , páros r ímmel. 

14. Ugyanolyan. 8 soros vers, minden sor 8 szó-
tag, 4—3—[—1 beosztással, páros rímekkel. 

15. Ugyanolyan. Palestr inától átvéve. 8 soros vers, 
1., 3., 5., 6., 7. sorok, 7 szótaggal, 4 - f -3 beosztássa l ; 2., 4., 
8. sorok 6 szótaggal, 4—[—2 beosz tássa l : r ímelés 1—3, 
2 - 4, 5 — 6 , 7 vissza a 3- ra , 8 vissza a 4- re . 

16. Lágy hangsorú dallam. 8 soros vers, 1., 2., 3., 
4., 7., 8. sorok 8 szótaggal, 4-|—3-+-1 beosztással ; 5., 6. 
sorok 9 szótaggal, 3—f-4-|—2 beosztássa l ; páros r ímek. 

Ezekre az új da l lamokra , a melyek szépségükre 
tekintettel hozat tak a ján la tba s a melyek végelbirálás 
végett a nagy Gyűj teményben fognak közzététetni, szöve-
geket kérek bárkitől; de főleg a dallam-szerzőket kérem 
föl, hogy ők magok igyekezzenek jó szövegekről gondos-
kodni, mert közvetlen sürgetés nélkül nehezen irnak a 
h iva to t tabb egyének is. Itt is megjegyzem, hogy a ki 
bármelyik da l lamra nézve bővebb tá jékozta tás t kiván, azt 
szívesen megadom, vagy a dallam szerzőjével megada tom. 

Kívánatosnak ta r tom, ha azokat a szebb da l lamo-
kat, a melyekre eddig kevés szövegünk van, így a 8., 15., 
28., 78., 137., 148. zsoltárok dallamai, valamint a régi 
Énekesből felvett dal lamokat is különösen figyelemre mél-
ta tnák a szöveg-irók. Általában pedig, a ki a m u n k á b a n 
részt venni óhajt , bármily i rányú tá jékoz ta tás végett for-
duljon hozzám, készséggel állok mindenkinek rendelke-
zésére. 

Végül azt jegyzem még meg, hogy a k iadandó nagy 
gyűj temény a legszélesebb körű bírálat végett annyi pél-
dányban fog kinyomattatni , hogy azt minden érdeklődő meg-
kaphassa , és módja legyen akár a szövegek, akár a dal-
lamok felett véleményét nyilvánítani . Csak ilyen nyilvános 
és teljes krit ika u tán á l lapí that ja meg egyetemes énekügyi 
bizottságunk az új énekeskönyv darabjai t . 

Sá tora l ja -Uj hely, 1900. junius 1. 

Fejes István, 
az egyetemes énekügyi bizottság 

elnöke. 



Egyházi értekezlet az erdélyi 
egyházkerületben. 

Kolozsvárt, 1900. jun. 7 — 8. napjain. 

I. 
Mind részleges vagy .szűkebb körű, mind egyetemes 

vagy szélesebb körű egyházi értekezletek tartasa egyidejű 
a reformációval. Egyházunknak, mint a Krisztus evan-
géliumára fektetett vallás-erkölcsi életközösségnek, jellege 
kivánta és kívánja ezután is mindenkor, hogy »ketten 
vagy harman a Jézus nevében összejöjjenek* . . . Zwingli 
a városi vagy községi tanacsok segítségével, Luther a 
fejedelmek oltalma alatt, Kálvin a genfi köztársasági 
nagytanács közrehatásával vonják híveiket s általában a 
polgárságot működésűk körébe. Ekként a tiszta protes-
tantizmus sohasem hozott létre s nem is törhetne meg 
oly egyházi gyűléseket és szerveket, melyek csupán csak 
papokból állanának. 

Ezen az alapon nálunk, magyar reformátusoknál is, 
az egyházi tanok, a papok és tanítók képzésének ellen-
őrzésére s az egyházi hatalom és kormányzat gyakor-
lásara hivatott >synodus«-okon kivül tartottak őseink a 
múltban s apáink és mi is a közelebbi időkben oly általá-
nos összejöveteleket, a melyek a hivelc szellem-erkölcsi életé-
nek tovább fejlesztését s a nemzeti és faji együttérzés ápo-
lását művelték. Gondoljunk csak azokra az egyetemes 
értekezletekre, melyeket a királyhágón-tűli reformátusok 
régebben időszakonként, az 1848. előtti három évtized 
alatt pedig majdnem évenkent tartottak, s melyek az egyház 
legfontosabb ügyeit vévén tanácskozás alá, határozatai 
csak javaslati erővel bírtak és az egyházkerületek önkor-
mányzatát nem érintették Vagv gondoljunk itt Erdélyben 
a Rikán-belöli (a háromszékmegyei négy egyházmegyéből 
alakult) és fejedelmi kiváltságokban is részesedett, ú. n. 
kommunitási gyűlésekre, melyeknek főleg az 50-es — 6 0 - a s 
évekbeli összejövetelei ha n incsenek: most — egyebeket 
nem említve — nem volna meg a sepsi-szentgyörgyi 
Székely-Mikó-kollégium sem, mint a melyet a hivatalos 
egyház védelme alatt kizárólag a kommunitás alapított 
és hozott létre a hívek áldozatkészségéből, melyet ismét 
csak amaz összejövetelek hoztak forrásba. A tapasztalás 
fényesen igazolja, hogy midőn az ily értekezletek vagy 
összejövetelek napirenden voltak: akkor az egyházi és 
társadalmi élet is elevenebben lüktetett ; ellenben mióta 
elszunnyadtak vagy elaléltak: az egyház-társadalmi, vallás-
erkölcsi elet is alább hagyott, ha ugyan némely helyen 
egészen meg nem szűnt. Üdv, köszönet és áldás tehát 
mindazoknak, a kik mind a királyhagon-túli értekezlete-
ket, mind itt Erdélyben. 1894-ben, mint általános papi 
értekezletet Maros-Vásárhelyt, s a mostani napokban 
pedig, mint az erdélyi ev. ref egyházkerület egyházi 
értekezletét Kolozsvárt ismét életbe léptették, illetőleg 
hamvaikból fölébresztették. 

Emez előzmény egyelőre tán feleslegesnek is lát-
szanék, haegyes napilapok és ultramontán. illetve »néppárti* 
közlönyök a tudósításunk alatti értekezletnek politikai 
tendenciát és antikatholikus iranyzatot nem tulajdonítottak 
volna. Az értekezletünkre ráfogott, alaptalan gyanúsításo-
kat azonban egészen megcáfolta mind a br. Bánffy Dezső 
megnyitó, mind a dr. Bartók György püspök alkalmi 
beszéde, mind általaban véve a szépen sikerült értekez-
let egész lefolyása. 

Mar az előző nap (jun. 6.) délutánján Erdély külön-
böző részeiből sokan érkeztek meg, hogy az elöértekezle-
ten jelen legyenek, melyet Molnár Albert theol. tanár, 
mint hely. elnök nyitott meg. Itt többek hozzászólása 

után az új alapszabályok elfogadására, a fölmerült módo-
sítások megtételére a tiszti-kar, választmány és a bizott-
ságok megalakítására vonatkozólag a személyekben is 
megállapodás történt, hogy a másnap lefolyó gyűlés ün-
nepi menetét meddő viták ne zavarják es sorrendjét ne 
hátráltassák. Az előértekezletet ismerkedési estély követte, 
melyen egyháziak és vilagiak nagy számmal vettek reszt. 
Itt emiitjük meg, hogy a vendégeket nagy mertékben meg-
lepte a rendező (elszállásoló) bizottságnak a legkisebb 
mozzanatra is kiterjedő figyelme. A házakon lebegő lobo-
gók pedig az hirdették, hogy Kolozsvárt a nemzeti 3lö-
haladás munkásait megbecsülik. 

Másnap, jún. 7-én, d. e. 9-kor ünnepelyes isten-
tisztelet tartatott a belfarkas-utcai ősrégi góthikus tem-
plomban, hová a reggeli vonatokkal is mege'kezett vidé-
kiek tömege a theol. fakultás épületetöl vonult fel, 
szép látványt nyújtván a palástosan megjelent papok 
együttes csoportja. A templomban már előzetesen a kebli 
hivek és az érdeklődök sokasága helyezkedett, köztük az 
első sorokban mágnás nők és az orgona alatt a presbi-
térium tagjai, a karzaton pedig az ezen alkalomra ala-
kult 50 tagú női és férfi vegyes-kar, Borssai Samu kar-
nagy vezetése alatt. Dr. Bartók (íyörgy püspöknek emel-
kedett szellemű imája után Vásárhelyi Boldizsár deési 
lelkész, a fiatalabb generáció egyik legjobb szónoka, tar-
tott Pál apostol I. ' f im. IV. 16. alapján egy valóban 
remek beszédet, melynek eszmemeneté körülbelül ez vala : 
Valamint az életben éles ellentétek vannak, az óriás 
vagyon mellett a kiáltó szegénység: úgy a lelki világban, 
a vallásban, az Isten imádásában a benső tartalom nem 
áll arányban a külső nyilvánulással. Az egyén a maga 
cselekedeteivel ott áll ma is, a hol Pál apostol idejében. 
Mi az oka ennek ? Mi az oka, hogy a keresztyénség nem 
volt képes idáig a pogányságot és zsidóságot saját ügyé-
nek megnyerni? Mert mindakettő inkább csak a külsőt 
s nem a belsőt nézi. Nemcsak a természeti, hanem a 
lelki világban is megtaláljuk az élet kétféle nyilvánulását. 
Mit ér, hogy vigyáztál magadra, figyeltél, tanultai, isme-
reteiddel sok vagyont szereztél, — ez még csak a külső ; 
de gondoltál-e Istenre, az ő parancsolatainak betöltésére, — 
a mi a belső. Részt veszel ugyan az istentiszteleten, ala-
mizsnát is adogatsz a templomban; de azután eleted 
ellentétben áll a templommal, s a szegények dolgait nem 
veszed szivedre. Pedig a léleknek belsőleg való kielegitése 
szerzi meg a valódi boldogságot. Ennek megszerzese és 
megtartása sok fáradsággal jár. Pál apostol erre adott 
példát. Luther, Zwingli, Kálvin így tettek. Inkább takarja 
testünket koldusmez, csak maradjon meg az igazi bol-
dogságot megteremtő szeretet, melynek legmagasabb nyil-
vánulását látjuk Jézusban, ki megmutatta, hogy nem a 
külső kényelemmel, nem a csillogással lehet hódítani, 
hanem a szeretettel. Ha ennek a földnek meghaltál, csak 
akkor következik el reád nézve Istennek országa !— végezte 
be hatásosan a teljes sikert aratott szónok, kinek lendü-
letes könyörgése után a gyülekezet felállva a Himnuszt 
énekelte el. 

Ezzel az istentisztelet bevégződvén, megkezdődött 
azonnal, ott a templomban, a teljes gyülekezet ott mara-
dásával a közgyűlés. A megnyitóbeszédet Molnár Albert 
theol. tanar tartja. Köszöni az egyházkerület főgondno-
kainak, valamint a nagyszámú világiaknak, papi, tanári 
és tanítói elemeknek a megjelenésüket. Terjedelmes, de 
azért nagy figyelemmel hallgatott beszédében ezen érte-
kezlet céljának az egvház-társadalmi elemek egyesilését 
mondja, melyre nézve életfontosságú kérdés az, hogy az 
egyházi elet minden nyilvánulásában először is békéssé 
ges, hartnonikus egység legyen. »Van-e nekünk ily egyc-



sítő központunk? Van. Van egy ideális központunk: Isten 
országa. És van egy reális központunk : retbrmátos egy-
házunk. Beszél továbbá a hitről, mely összeköt Istennel. 
Ez a hit szubjectiv oldala. De van a hitnek az emberek 
millióit közösségbe fűző s egyszersmind ujjászülő ereje is. 
Ez a hit szociális oldala. Egyházi életünk fő faktora 
ezután is a templom marad, a hol a hitnek két ol-
dala érvényesül. De feladataink megoldásában a másik 
tényező az iskola, melynek a hitéletre fontos szerepét 
vázolja. E két szervezeten kivül szükségünk van egyház-
társadalmi életre is. Mert a társadalom hatalom. S ha 
a társadalmat az evangeliumi bitből folyó tevékenységek, 
cselekedetek és intézmények hatják át, megtörik az ultra-
montánizmus és a szociáldemokrácia ereje. Az ördög 
ugyanis erősebb lehet, mint az ember, de azért mindig 
gyengébb, mint az Isten. Ezen feladatok mellett ott tá-
tongnak a mindig jobban emelkedő anyagi szükségek, 
melyekkel a mai törvényhozásnak körülményesebben kell 
foglalkoznia, mint foglalkozott az 1848-iki. E mellett azon-
ban a hivek munkaerejét és áldozatkészségét is fokozni 
kell. Mert a számos feladat megoldása céljából az eddigi-
nél több anyagi és erkölcsi eszközre van szükségünk. És 
szükségünk van bizonyos új intézményekre, új szervekre, 
melyek az egyháznak segítségül legyenek, de a melyekben 
és melyek által az egyház foglalkozik is híveivel és fog-
lalkoztatja is őket. E szervekről a tárgysorozat pontja 
alatt következő leiolvasásában szóland részletesebben. 

Ezután br. Bárffy Dezső, mint legidősebb főgondnok 
olvasta fel a következő megnyitóbeszédét: 

Az 1894-ik évben Maros-Vásárhelyen megszülemlett 
eszme, az abban életre kelt cél megvalósítására jöttünk 
össze. Mit aka runk? Az egyházi ismeretek terjesztése, a 
református tudat és egyházi összetartozás érzésének ápo-
lása, a református hit és egyházi élet intenzivitásának 
elősegítése, az egyházi és világi elemek református egy-
házunk isteni küldetéséből folyó föladatainak megoldhatása 
által követelt közös munkára tömörülése, 6z 3, mit 
emez alakuló közgyűlés elé terjesztendő alapszabály-
tervezet, mint célt tűz ki. Ez az, a mit akarunk! Mint az 
erdélyi egyházkerületet rangidősebb vezető világi főgond-
noka, kedves kötelességemnek tartom az első megnyitó-
beszéd után, mint első emelni szót és üdvözölni a meg-
indult mozgalmat, melytől sokat várok, de melynek elodáz-
hatatlan szükségét föltétlenül érzem. Kifejezést adtam már 
ennek akkor, midőn a főtiszteletű püspök, Bartók György 
dr. ő méltóságával együttesen az értekezlet érdekében 
kibocsátott, fölhívásunkban így szóltunk: Szükséges, hogy 
legyen minden akadályt legyőző, életerős közszellemünk, 
melynek egy célra siető tevékenysége áldást hoz az egy-
házra, javára válik a hazának s tanúbizonyságot tesz 
mellettünk arról, hogy mi nem ok nélkül valljuk szellemi 
életünk egyedüli fejének a Krisztust! Ki kell jelentenünk, 
hogy e törekvéshez mi magunk is egész lélekkel csatla-
kozunk, mert meg vagyunk győződve, hogy egyházi és 
társadalmi föllendülésre és munkára szükség van. És való-
ban, föllendülésre és munkára szükség v a n ! Az utolsó 
évek alakulásai kettőzött kötelességünkké teszik komolyan 
és erélylyel munkálni a vallásos igazság, a szeretet, a szabad-
ság elveinek érvényesülése érdekében. Az idegen nemzeti, nem 
magyar talajban gyökeret vert visszahatás kettőzött erélylyel 
és kíméletet nem ismerő vakmerőséggel kezd minálunk is 
érvényesülőleg föllépni. Romboló hatása fenyegetően jelent-
kezik már is. Ezzel szemben védekezni kell. Védekezni, 
nem ugyan a támadás fegyvereivel, nem a felekezeti egy-
oldalúság kizárólagosságával, de igenis, a mi prot. világ-
elvünkkel, mely maga a jézusi igazság. Nem lehet törekvé-
sünk, a változó politikai esetlegességeknek magunkat alávetve. 

bármely politikai párt keretében zsugorítani össze ama 
munkásságot, mely kell, hogy a jelen értekezlet által ki-
tűzött cél szem előtt tarlásával munkálkodásunkat irányítsa 
és vezesse. Ezért nem is lehet, de nem is szabad akarni a jelen 
mozgalomnak bármely politikai jelleget vagy színezetet 
adni. Egyedül az egyháztársadalmi téren kell az alaku-
landó egyházi értekezletnek, a hivatalos egyházi szervezet 
keretén belül, annak fenhatósága és ellenőrzése mellett, 
egyházi jelleggel a protestantizmust a vallásos élet elvei-
vel talán megteremteni. Mindenesetre azonban fejleszteni 
az evangéliumi protestáns közszellemet, erre van min-
denek fölött szükség és sokkal több és nagyobb szük-
ség, mint eddig. Helyes tehát ezen megindult mozgalom; 
jogos, mert megengedett téren, az egyházi élet belsejében 
mozog. És úgy hiszem, jól választott eszközökkel indul meg, 
midőn az egyházi, mint világi elemet bevonva keresi és 
meg is találja a módokat, melyekkel minden igaz refor-
mátusnak megadja az alkalmat és tért egyháza érdekeit 
erejéhez mérten szolgálni, közreműködni abban, hogy 
megelevenedjék a vallásos élő hit, a történelmileg kép-
ződött hitbuzgalom és a hitünkhöz,vallásunkhoz való ragasz-
kodás szükségének erős érzete. Biztat a remény, hogy a 
megindult mozgalom zátonyra jutni nem fog. Erős ben-
nem a hit, hogy a kitűzött cel érdekében, a magyar nem-
zet s evangélium szerint reformált egyházunk javára jól 
vannak választva az eszközök. Mint egyik .jeles költőnk 
mondja : Ha jő a cél, melyet kitűztél magadnak, akadnak 
arra biztos eszközök. (Dobsa). Lehet-e kédkedni, hogy 
célunk jogos, igaz és helyes? Csak buzgó érdeklődés, ki-
tartás és bizalom vezessen. Küzdjünk és megerősödik az 
igazi közszellem, mely éltet és föntart. Az úr mondja 
Madáchnál : Ember, küzdj és bizva-bizzál! Szabadjon 
nekem, mint egyházkerületünk rangidősebb főgondnokának 
ezen egyházi értekezletünk alakulása alkalmával mondan i : 
alakuljunk, mert egyháztársadalmi föllendülésre és mun-
kára szükség van ! 

(Folyt, köv.) Benke István, 
ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

E G Y H Á Z . 

P ü s p ö k i v i s i ta t io . Baltik Frigyes püspök a mult 
hónap végén a nógrádi gyülekezeteket látogatta meg 
Beniczky Árpád esperességi felügyelő kíséretében. Meg-
látogatta a püspök Szirákot, Dengeleget, Beért, Vanyar-
ezot és Gutát. A gyülekezetek mindenütt örömmel és 
méltó tisztelettel fogadták a püspököt, a ki általában 
mindenütt rendben találta az egyházakat. 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Dr. Darányi Ignác a rév-
komáromi ref. egyháznak, urasztala készítésére 400 koro-
nát adományozott. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A református-kovácsházai gyüle-
kezet Csák Emilt választotta meg lelkipásztorává. 

A z i l ah i l e l k é s z i kör legutóbbi értekezletét Szilágv-
Sámsonban tartotta meg, Magyarósy István elnöklete 
alatt. Az értekezletet istentisztelet előzte meg, a melyen 
Dobay Lajos tartott egyházi beszédet. Az elnöki tartal-
mas megnyitó beszéd után Veress Sándor tartott felolva-
sást, a melyben az igaz keresztyén hit eredetéről és 
munkáiról szólott. Tárgyalta továbbá az értekezlet az 
egyházmegye négy esperességre osztására vonatkozó mun-



kálatot és elhatározták, hogy azt 200 példányban kinyo-
matva, megküldik az egyházmegye minden gyülekezetének 
és tisztviselőinek. A jövő értekezletet a kör Nagy-Dobán 
fogja megtartani. 

A nagy-ecsed i ref. e g y h á z f. hó 17-én avatja 
fel új templomát. A felavatáson jelen lesznek Kiss Áron 
püspök, ki a felavató imát tartja. — dr. Erdős József 
theol. tanár, ki agendáz, — Eröss Lajos theol. tanár, ki 
esket, — Segesvári/ József esperes, ki a záróimát mondja. 
A gyülekezet nagy díszszel kívánja fogadni illusztris ven-
dégeit. 

A c s o n k a és kegye l em-év rendezésére Antal 
Gábor dunántúli ref. püspök szabályjavaslatot dolgozott 
ki s tárgyalás végett megküldötte kerülete egyházmegyéi-
hez. A javaslat főbb pontjai a következők. A csonka-év 
a halálozás napjától a legközelebbi március, illetve szep-
tember hó 30-ig ter jed; a kegyelem-év a csonka-év le-
járulta után egy teljes év. A csonka-év jövedelme fele-
részben az özvegyé, felerészben a kis és nagykorú 
gyermekeké. Az özvegyen és a törvényes gyermekeken 
kivül más rokonoknak a csonka-év jövedelmére igényük 
nem lehet. Ha csak özvegy maradt, gyermekek nem: a 
jövedelem egészen az özvegyet illeti. Ugyanez áll a kegye-
lem-év jövedelmére nézve, azzal a különbséggel, hogy 
abból a nagykorú gyermekek nem részesülhetnek. — A 
csonka és kegvelem-évben az adminisztrátort a jöve-
delemre jogosultnak tartoznak fizetni. A jogosultaknak 
szabadságukban áll a megválasztott jogutóddal kiegyezni. 
A kiegyezés irásba foglalandó és csak esperesi megerő-
sítés mellett válik érvényessé. 

A bodrogközi ref. lelkészi értekezlet f. hó 5-én 
tartotta meg gyűlését Király-Helmecen Végh János kis-
kövesdi lelkész elnöklete alatt. Ének és ima után az elnök 
mondott megnyitó beszédet, a melyben összehasonlította 
a század közepén élt papsággal a mait és sajnálattal 
konstatálta, hogy a régiek sokkal elevenebben érezték és 
fogták fel hivatásukat, mint a maiak. A megnyitó beszéd 
ez összehasonlítására okot adott az a sajnálatos tény is, 
hogy az értekezletről most is sokan hiányoztak a lelké-
szek közül. Beszéde végén felvetette az elnök az értekez-
let fő kérdését, hogy: miként lehetne vonzóbbá tenni az 
értekezletet? Erre a kérdésre nézve javaslat is volt be-
terjesztve az egyházmegyei gyűlés elé; a javaslat az 
értekezlethez meg is küldetett megvitatás végett, de az 
értekezlet jegyzője bejelentette, hogy nincs abban a hely-
zetben (?), hogy előterjeszthesse. így csak főbb vonásai-
ban ismertette azt Páricsy József czigándi lelkész. Érdem-
leges határozatot igy nem is hozhatott az értekezlet; de 
sajnálatát fejezte ki a felett, hogy a javaslathoz érdem-
legesen hozzá nem szólhatott. Tárgyalták még a lelkész-
könyvtárak, a közalapi segélyezések, a nagy egyházi 
adóterhek s ebből folyólag az 1848. XX. t.-c. végrehaj-
tása szükségességének a kérdéseit, s ezekre vonatkozó 
határozataikat felterjesztik az egyetemes értekezletre. 

A zala egerszegi ref. filia szervezkedése. A 
zala-egerszegi ref hivek mult hó 20-kán tartották szer-

vezkedő értekezletüket. Ezt megelőzőleg, az állami felső-
kereskedelmi iskola rajztermében istentisztelet volt, a 
melyen Deese Dániel, a legközelebbi ref. anyaegyház, 
Barabásszeg lelkipásztora tartott egyházi beszédet Jakab 
2 : 14, 18 alapján, a'kalomszerüleg buzdítván a híveket, 
hogy ne csak szájjal vallják magokat reformátusoknak, 
hanem a cselekedetek s a tettek mezejére lépés által is 
mutassák meg hitöket. Az istentisztelet végeztével megnyílt 
értekezlet Czebe Károly árvaszéki ülnököt választotta meg 
elnökévé, jegyzőjévé pedig Fülep Imre főgimn. tanárt. Az 
értekezlet határozatait következőkben foglaljuk össze: 1. Fel-
folyamodnak az esperes útján a püspök úrhoz, s bejelentik 
szándékukat, hogy az őrségi esperességben, a barabásszegi 
egyházhoz csatlakozó fiók-egyházat óhajtanak alapítani. 
2. Felkérik a főhatóságot, hogy a z.-egerszegi ev. ref. 
vallású iskolás fiúk és leányok vallásban való oktatására 
rendelje ki Dezse Dániel barabásszegi lelkészt, mivel eddigelé 
a ref. gyermekek nem részesültek vallásuk szerinti gon-
dozásban. 3. Felterjesztik, hogy évenkint ötször, u. m. 
karácsony,'húsvét, pünkösd után való vasárnap, uj kenyérre 
aug. havában s uj borra advent másod vasárnapján 
úrvacsorájával összekötött istentiszteletet tartanak, mely-
nek állandó helyiségéül az áll. főgimn. egyik tantermét kérik 
el. 4. Megbízták az elnököt és jegyzőt, hogy teljes számmal 
írják össze és önkénytes évi adózásra szólítsák fel a 
híveket, kit-kit tehetsége szerint. — Részünkről is mele-
gen üdvözöljük az új ref. fiíiát s kívánjuk reá Isten áldását! 

Lelkészbe iktatás . A inal;ói ref. egyház folyó hó 
10-én iktatta be hivatalába uj lelkészét, Nagy Károlyt. 

Egyház i vá lasz tások . A budapesti r<f. egyház 
f. hó 10-én népes egyházközségi gyűlést tartott, a melyen 
betöltötték az egyik algondnoki állást, megújították egy 
negyedrészben az egyháztanácsot és az egyházgazdasági 
gyűlést, végül megválasztották a presbiteri póttagokat. 
Algondnokká, felkiáltás útján, egyhangúlag Pulcy Gyula 
nyug. kir. itélő táblai elnököt választották meg. Presbiterek 
lettek: Ádám András, Beretvás E.. Bernáth Géza, Brückler 
Mihály, dr. Darányi Ignác, Deli Zsigmond, dr. Szabó Ala-
dár, Gelléri Szabó János, Hegedűs Béla, Karap Ferenc, 
Kerékgyártó Elek, dr. Kiss Áron, dr. Kocsis Alajos, 
Komáromy Lajos, Nagy Dezső, dr. Nagy Dezső, Takách 
László, Takács Lajos, Tóth Lőrinc és Veszprémy János. Pres-
biteripóttagok: Nyeviczkey Antal, Hajdú Imre, Bálint Sándor, 
Haraszti János, Szterényi József, Molnár Sándor, Kovács 
Seb. Aladár, Kósa Zsigmond, Horváth Zoltán, Furman 
Béla, llosvay Lajos, Mátyás Gábor, Nagy Sándor, dr. Vá-
mossy Károly és Darányi Gyula. Az egyházgazdasági <jyü-
lés tagjai lettek: Aggházy György, dr. Bakonyi Kálmán, Balogh 
János, dr. Balogh Jenő, Balogh László, dr. Biber Gyula, 
Csepelv Sándor, dr. Csengery Lóránt, Debreceni Miklós, 
Farkas Sándor, Felföldy Dániel, Felszeghy Ferenc, Fényes 
Miklós, Fráter Béla. Halász Kázmér, dr. Harmatzy Dezső, 
dr. Horváth János, Irsay György, Illyés Károly, Jalsoviczky 
Sándor. Kálosi József, dr. Karátsonv Antal, Kiss Albert, 
Maszák Aladár, Móré Mihály, Naménvi József, dr. Némethv 
Károly. Neuschlosz Kornél, Oláh Gyula, Pruzsinszky Pál, 
Pasa József, dr. Rajner Gyula, Sárai Szabó László, leg-
ifjabb Szász Károly, Takách Béla, Válya Miklós, dr. Wargha 
László, Zimonyi György és Zsarnay Győző. 

Kun Bertalan püspök ötvenéves miskolci lelkész-
kedése jubileumát f. hó 10-kén ülte meg, méltó ünnepé-
lyességgel szerető gyülekezete. A jubiláris istentiszteleten 



maga az agg püspök tartott egyházi beszédet; templom 
után pedig az egyház presbitériuma, több egyházmegye 
és egyesület küldöttei, Borsodmegye törvényhatósága, a város 
elöljárósága, a r. kath. egyház és a helyőrség tisztikara 
tisztelegtek a jubiláns előtt. — Ritka szép jubileuma 
alkalmával szivünk egész melegével és szeretetével üdvö-
zöljük mi is az ősz pásztort s Istennek minden áldását 
kérjük nemesen és áldásosán eltöltött életére! 

A t i s z a i ág. h i tv . ev e g y h á z k e r ü l e t tanügyi, 
nyugdíjintézeti és közigazgatási bizottsága, Zelenka Pál 
püspök és Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő 
elnöklete alatt mult hó 25. és 26-án ülésezett Miskolcon. A 
tanügyi bizottság tárgyalta a biblia-olvasás kérdésének 
nyíregyházi indítványa mellett a középiskolai rendtartást, 
a melynek egészen uj szakasza a fentartó testületnek s az 
igazgató tanácsnak hatáskörét szabályozza, a többi rész-
letekné1 pedig az egyházalkotmány, az orsz. törvény s a 
prot. jogszokás összhangzatba hozatott az állami közép-
iskolai rendtartással. A nyugdíjintézeti bizottság a tisza-
ker. nyugdíjválság végleges megoldásának a kérdésével 
foglalkozott behatóan. Végül a közigazgatási bizottság főbb 
tárgyai az egyetemes közgyűlés határozata folytán: a 
theol. tanárok nyugdíjügye, a theol. főiskolák szervezete, 
az egyházkerületi ügyrend s a lelkészválasztási szabályren-
delet módosítása s!b., s az egyházker. gyűlés határozata 
folytán: az eperjesi theológia helyzete, a tanítóképző 
berendezése s egyéb kérdések. Az egyházkerületi köz-
gyűlés az idén szept. 25. és következő napjain Eperjesen 
fog megtartatni. 

I S K O L A . 

A barsi ev. ref. egyházmegyei tanítói értekezlet 
tavaszi közgyűlését folyó^hó 14-én Léván, az ev. reform, 
elemi iskolában tartotta meg. A közgyűlés tárgyai vol-
tak : 1. Elnöki megnyitó és előterjesztés. 2. Gyakorlati 
előadás. 3. A »Népisk. Rendtartás* ismertetése. 4. Pe-
dagógiai értekezés. 5. Székfoglaló. 6. Folyó ügyek, indít-
ványok. 

A p á p a i ev. ref. t a n í t ó e g y e s ü l e t folyó évi jú-
nius hó 5-én tartotta rendes évi közgyűlését Szekeres 
Mihály esperes elnöklete alatt. Az elnöki megnyitó be-
széd után Soó Antal, tanítóképezdei tanár »Pedagógiai 
Kalauz« című jeles müvét ismertette kiváló szakértelem-
mel. Továbbá a kis körök jegyzőkönyvei olvastattak fel 
s az azokban foglalt indítványok tárgyaltattak. (Dt. Pr. L.) 

A budapesti ref. theológiai akadémián a má-
sodik félévi kollokviumok május hó 26-tól f. hő 18-ig 
tartanak. Az évzáró osztályvizsgálatok f. hó 19. és 20-án 
fognak megtartatni, s ez utóbbi nap délutánján lesz a 
záróünnepély és azzal kapcsolatban az ösztöndíjak és 
a pályadíjak kiosztása is. Az intézet igazgatósága ezen 
az uton is tisztelettel meghívja a vizsgálatokra a választ-
mány tagjait. 

A s á r o s p a t a k i ref. theo l . a k a d é m i á n a lelkészi 
vizsgálatok a következőleg fognak megtartatni. F. hó 23 án 
lesz az első, 26-án a második vizsgálatot tevők Írásbeli 
vizsgálata. A szóbeli vizsgálatok napja f. hó 25-ike lesz. 

T a n í t ó k a h e t v e n é v e s k i r á l y n a k . A király az 
idei nyáron, augusztus 18-án ünnepeli hetvenedik szüle-

tése napjat. Éhből az alkalomból a magyarországi tanítók 
országos bizottsága, valamint az Eötvös-alap elnöksége 
elhatározta, hogy föliratot intéz a királyhoz és azt remek 
albumba foglalva küldöttség útján adja át Ő Felségének. 

A felső-zempléni ref egyházmegye tanító-
e g y e s ü l e t a b a r a i köre ez évi rendes közgyűlését f. hó 
9-en tartotta meg Deregnyőn. Dezső .Júlia abarai tanítónő 
tartalmas tanulmányt olvasott fel báró Eötvös Józsefről. 
Fábián István abarai tanító szabad előadást tartott »A 
kartársi szeretet és testületi szellem-ről. Lelkes beszéddel 
ecseteivén prot. egyházunk helyzetét, felhívta kartársait , 
hogy az egyházépítés munkájából mindenkor és mindenki 
vegye ki a maga részét, s a lelkészekkel kezet fogva 
munkálkodjanak a szent ügyért. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy az összes hazai ref. tanítóegyesületeket megkeresi 
az iránt, hogy a jövő évben bekövetkező nyugdíjtörvény-
revizió alkalmából intézzenek feliratot a miniszterhez és 
kérjék, hogy: 1. A kántori fizetés nyugdíjalapul beszá-
míttassák. 2. Az özvegy a férjnek, az árvák atyjoknak 
5 évi szolgálata után is részesüljenek évi rendes segede-
lemben. 3. Az özvegy férjének három havi fizetését kapja 
temetési költségekre. 4. A szolgálati idő a hivatalba lépés 
napjától számíttassék. 5. Harminc évi szolgálat után tel-
jes fizetéssel mehessen nyugalomba a tanító. 6. A tan-
kötelesektől eddig behajtott 15 krajcáros járulék vagy 
töröltessék, vagy szedesse be az állam úgy, hogy a taní-
tók általa érintve ne legyenek. 7. A tanítók hozzájárulási 
a ránya maradjon meg a régi 2 százalékban, s a nagyobb 
kiadást ellensúlyozza a tanügyi kormány azzal, hogy az 
alap kezelését ruházza saját közegeire; vonja bele az 
ellenőrzésbe a tanítókat s a mi kiadás még fedezetlen 
marad, azt pótolja saját pénztárából. 

E G Y E S Ü L E T . 
A protestáns országos árvaegyesület választ-

mánya f. hó 11-én tartott ülésén a következő árvákat 
vette fel budapesti á rvaházába: 1. Pásztor Béla, rahói, 
ref., 8 é., ügyvéd árvája . 2. Pap Ernő, budapesti, ref., 7 é., 
jegyző fia. 3. Gacsó Elek, hajdu-böszörményi, ref., 6 é., 
ügyvéd fia. 4. Babocsay József, budapesti, ref., 7 é., szolga 
fia. 5. Miklósy József, szász-kis almási, ref., 9 é., malom-
mester fia. 6. Gráuer Pál, budapesti, ev., 11 é., szolga fia. 
7. Faluba György, tosonczai, ev., 6 é., tanító árvája. 
8. Gzetter Ferenc, erzsébetfalvai, ev., 11 é., ács fia. 
9. Wallach Gyula, jánosházai, ev., 10 é., cipész fia. 
10. Bartos Dezső, vanyarczi, ev., 10 é., tanító fia. 11. Szi-
gethy Erzsébet, széli sárkányi. ev., 12 é., jegyző leánya. 
12. Berger Mária, budapesti, ev., 6 é., cipész leánva. 
13. Jakab Gizella, budapesti, ref., 11 é., cseléd leánya 
14. Kovács Julianna, nagy-szalontai, ref.. 7 é., tanító leánya. 
15. Vattay Ilona, nagy-rőczei, ref., I I é., irnok leánya. 
Pénzsegélyben részesülnek az intézet volt növendékei közül: ' 
100 koronát kapnak : 1. Károly Lajos. 2. Balogh Aladár. 
3. Roth Zsigmond. 4. Varga Béla. 5. Szabó Endre. 6. Palásti 
Árpád. 7. Király Tibor. 8. Gsethe István. 9 Ungváry Elemér. 
10. Szemián Mihály. 11. Kiss Ilona. 80 koronát kap: 
12.Thurzó Mari. 160 koronát kap: 13. Szabó Ernő. Künn-
lakó növendékek közül kapnak 200 koronát: 14. Salczer 
József, budapesti, ev., kovács fia. 160 koronát: 15. Szabó 
Ferenc, szalk szent-mártoni, ref., napszámos fia. 120 koro-
nát: 16. Steiner Jakab, szent-endrei, ev., mészáros fia. 
17. Feistel Ede, budapesti, ev., bankszolga fia. 100 koro-
nát kapnak: 18. Béczi Ilona, hadad nádasdi, ref., lelkész 



leánya. 19. Matuska Vilma, budapesti, ev., mészáros leánya. 
20. Márkus Géza, budapesti, asztalos fia. 21. Szűcs Lajos, 
abád-szalóki, ref., postamester fia. 22. Spannagel Alfons, 
cservenkai, ev., iró fia. 23. Beder Lajos, hódsági, ref., 
irnok fia. 24. Krieszner Gyula, budapesti, ev., rézműves 
fia. 25. Kovács Etel, nagy-szekeresi, ref., lelkész leánya. 
26. Módi Elei, kaposvári, ref., csendőr leánya. 27. Fuchs 
Károly, budapesti, ev., lakatos fia. 28. Hagara Endre, 
máté-szalkai, ref., irnok fia. 29. Lipthay Gabriella, hajdú-
nánási, ev., ügyvéd leánya. 30. Oberlitnder János, buda-
pesti, ev., cipész fia. 31. Gyurkó László, fuló-kércsi, ref., 
lelkész fia. 32. Uhlyarik Klára, budapesti, ref., bádogos 
leánya. 33. Brunzkó Mari, budapesti, ref., iparos leánya. 
34. Horváth Pál, kapolcsi, ev., cipész fia. 35. Gvőrv Ala-
dár, mátra-verebélyi, ref., jegyző fia. 36. Kiss Margit, 
szakolyi, ref., anyakönyvvezető leánya. 37. Vikár Kálmán, 
magyar-atádi, ref., jegyző fia. 38. Eöry János, budapesti, 
ev., fürdőszolga fia. 39. Pinke Vilma, budapesti, ref., 
napszámos leánya. 40. Fehér László, miskolci, ref.. ko-
vács fia. 80 koronát kapnak: 41. Szabó Jolán, kis-celli, 
ev., szabó leánya. 42. Weinelt Maria, faddi, ref., lakatos 
leánya. 43. Tardy Loránd, bajai, r e f , ügyvéd fia. 44. Sar-
kadi Jenő, budapesti, ev., laboráns fia. 45. Osgyáni Ilona, 
losonci, ev., csizmadia leánya. 60 koronát kapnak: 
Borovicska Ferenc, esztergomi, ev., cipész fia. 47. Nagy 
Gyula, miskolci, ref'., cseléd fia. 48. Székely Etel, budapesti, 
ev., szabó leánya. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az erdélyi egyházkerületi értekezletről a 

politikai napilapok is bőven megemlékeztek. A Budapesti 
Hirlap vezércikket szentelt neki, a melynek eszmemenete 
és tónusa teljesen reávall a lap ismeretes irányára. Elő-
ször jezsuita szemforgatással örömét fejezi ki a felett, 
hogy az erdélyi reformátusok, a kik nem régen még 
szenvedelmes meghasonlásban éltek, most egyesült erővel 
fognak egy nagy, társadalmi akcióhoz, vallásos érzelmei-
ket, hitüket és erkölcsi emelkedésüket munkálandók. A 
cikk második felében azonban mar előtűnik a lóláb. Sze-
rinte »oly erőtől duzzadó és pozitiv sikereket felmutató egy-
házi közélet mellett, a minő az erdélyi ref. egyházkerü 
letben van, nehezen érthető meg oly élénk szerveződés 
szüksége, a mely szerveződés most valódi kavarodást idézett 
elő«. Nem is az egyházi élet belső erősítése tehát a cél, 
szerinte, hanem szervezkedés a szelíd, üldözött bárányka, 
a r. katholicizmus ellen, és a politika, a melyet Bánffy 
Dezső vezet és irányít Széli Kálmán ellen. — Ezekre a 
hazug vádakra nincs semmi válaszunk Sokszor mondot-
tuk már, hogy hazug vadak; de hát a ki a fehéret is 
feketének akarja látni, mint a Budapesti Hirlap és con-
sortes, azoknak hiába való minden beszéd. A Bp. 11. 
cikkéről is csak azért emlekeztünk meg, hogy ezt a 
• liberális* (? ?) lapot olvasóink illő figyelmébe ajánljuk. 

* Néppárti heccek és kudarcok. A néppárt 
kegyes, »keresztény* vezére, Molnár János apát úr, illő 
leckét kapott f. hó 12-én a képviselőházban Említettük 
már, hogy az apát ur mérges, protestánsellenes és anti-
szemita izü interpellációkat intézett Széli Kálmánhoz és 
Wlassics Gyulához, a mérki ref. templomépítés és az 
egyetemi »keresztletörések« tárgyában. Ezekre az inter-
pellációkra kapta meg a válaszokat, de azokat nem teszi 
az ablakába. A/, az hogy oda teszi, mert bizonyára mint 
• vértanú* fog velők kérkedni. Széli Kálmán válasza tiszta 
világításba helyezte, hogy a mérki reformátusok semmi-

féle törvénysértést, sem pedig pápistaüldözést nem követ-
tek el, hanem az egész heccet a mérki ultramontán 
pápista pap és kedves szomszédja, Molnár János apát úr 
csinálták. Ők voltak azok. a kik a reformátusok méltá-
nyos kérését, protestánsgyülöletböl elutasíttattak s a kik 
felebbeztek fühöz-fához. még akkor is, a mikor a felső 
hatóságok a kérést teljesítették. Hogy különben mily lel-
kület van Molnár apát úiban és elvtársaiban, mutatja 
az, hogy replikájában kijelentette, hogy a plebanus igenis 
felebbezett és ő igenis interpellált, mert a mérki ref. tem-
plom csak nyolc méterre van a r. kath. templomtól és 
ez a nagy közelség súrlódásokra szolgáltat alkalmat. 
Pedig hogy a mérki róm. kath. hivek mennyire nem 
hiszik és akarják azt, bizonvítja az, hogy felajánlották 
segítségüket a reformátusoknak a templomépítéshez. — 
Még egyenesebben megmondta az igazat Molnár apát 
úrnak s állította pellengérre eljárását Wlassics Gyula, a 
mikor kijelentette, hogy irtózattal fordul el attól a fele-
kezeti türelmetlenséget hirdető és a vallást a politikával 
összekeverő irányzattól, a melyet Molnár apát úr és tár-
sai követnek.— Molnár apát úr tehát megkapta a magaét. 
Meg is érdemelte. Debuisset pridem. Ez a meglec-
kéztetése Molnár János úrnak azonban igen nehezére 
esett a néppártnak és csaknem duellumra vezetett a 
másnapi ülésen Wlassics miniszter és a másik nép-
párti főkorifeus, Bakovszky István között. Bakovszky 
ugyanis méltatlannak ítélte Wlassics válaszának erősségét, 
abban inszinuációt látott, s kérdést intézett a miniszter-
hez, hogy válasza a minisztertanács hozzájárulásával tör-
tént-e ? S mikor megkapta a tagadó választ, azzal gyanúsí-
totta meg Wlassicsot, hogy még mindig »bukott főnökétől*, 
Bánffy Dezsőtől függ, s eltérőleg, részrehajlólag itéh meg 
a r. kath. és a protestáns vezérférfiak nyilatkozatait. Mert 
lám, az erdélyi egyházkerület értekezlete után tartott 
banketten Bánffy Dezső tósztjában azt a nyugtalanság fel-
idézésére alkalmas nyilatkozatot tette, hogy »EzidŐ sze-
rint mi protestánsok még szabadon jöttünk össze. Kívá-
nom, hogy még ezután is úgy legyen*, — s ezt a 
miniszter még ez ideig nem utasította vissza, pedig abban 
az a gyanú foglaltatik, mintha a kormány a protestánsok 
szabad gyülekezési jogát korlátozni akarná. Interpellációt 
intézett tehát a miniszterhez, kérdezve, hogy van-e tudo-
mása Bánffy eme nyilatkozatáról ? — csorbítani akarja-e 
a kormány a szabad gyülekezési jogot? — miért nem 
utasította vissza Bánffy nyilatkozatát? — vagy nem tulaj-
donít annak a kormány semmi fontosságot? — W l a s s i c s 
válaszában kijelentette, hogy Bánffy D. nyilatkozatáról 
nem tud ; de ha az csakugyan megtörtént, nem egyéb 
aggodalmas, túlzott és helytelen állításnál, a melyre nincs 
semmi ok. De nem is helytelenebb semmivel sem, mint 
mikor némely körök folytonosan a r. katholikusok üldöz-
tetéséről beszélnek a kormány részéről. — Bakovszky a 
miniszter válaszát nem vette tudomásul természetesen es 
ismét csak a Bánífytól való függését hangoztatta a minisz-
ternek. Wlassics ezt személyes invektivának minősítette, 
a mire Bakovszky, mindjárt a szavazás után elküldte segé-
deit a miniszterhez. A heves összekoccanás azonban még-
sem vezetett párbajra, mert a segédek békésen intéztek 
el az ügyet, mint a tnely félreértésből ke le tkeze t t .—íme 
idáig jutottunk már a felekezeti érzékenykedésekben. Saj-
nálatos jele az időknek és előrevetett sötét árnyéka a 
következendőknek! 

* A nagytiszteletű iskolaszéki elnök urak 
f i g y e l m é b e ! A közeledő évzáró vizsgákra a legjobb vies-
gai jutalomkönyv! t »Tanulók Vezérkönyve* a: rrkolrs, 
jellem, hasa fiságban. I l i k képes kiadas. Mmiszterileg 
4308. sz. a. approbálva. I r t a : Vaday József, igazgató-



tanító Nágyváradon. Kapható kétféle díszes kötésben 
1 kor. 30 fillér, és 1 kor. 80 fillérért a szerzőnél, Nagy-
váradon. 

GYASZROVAT. 
f Dadai Oláh Károly, a nagykőrösi ref. főgimná-

zium és tanító-képezde tanára, 36 éves sikeres tanári 
működése után, f. hó 12-én elhunyt. Temetése f. hó 14-én 
ment végbe. Nyugodjék békével! 

Szerkesztői üzenetek. 
F. Gy. Lápafő. A tudósítást megkaptuk, de részint 

térszüke, részint pedig a tudósítás megkésese s így aktua-
litásának elveszése miatt csak főbb adatait használhat-
juk fel a jövő számban. 

P á l y á z a t . 

A nagy-körösi ev. reform, egyháztanács — mint 
fenntartó testület, — pályázatot hirdet a nagy-körösi ev. 
reform, tanüóképezdében — lemondás folytán üresedésbe 
jött — mathematikai és ezzel kapcsolatos fizikai tan-
székre. 

Pályázhatnak középiskolákra vagy legalább is pol-
gári iskolákra képesített ev. reform, vallású tanerők. 

A megüresült és betöltendő állomás javadalma 1700 ko-
rona, azaz ezerhétszáz korona fizetés, (melyből 100 k., 
azaz egyszáz korona korpótléknak lesz tekinthető); 400 k., 
azaz négyszáz korona iakáspénz, vagy is összesen 2100 k. 
azaz kettőezeregyszáz korona az évi javadalom. 

A pályázók a tanári állással kapcsolatos jegyzői tisztet 
is kötelesek esetleg teljesíteni. 

A pályázati határidő 1900. julius 10 (tizedike.) 
A pályázók életirataikkal és kellő okiratokkal ellátott 

kérvényeiket alulírott lelkész-elnökhöz Nagy-Kőrösre küld-
jék be. 

Kelt Nagy Kőrösön, 1900. junius 12-én. 
Az egyháztanács megbízásából: 

Filő Lajos, 
ev. reform, lelkész-elnök. 

P á l y á z a t 
A h.-böszörményi ev. ref. hatosztályú gimnázium 

igazgató-tanácsa ez intézetnél megürült két tanszékre 
pályázatot hirdet, és pedig : 

1. egy klasszika-filológiai, 
2. egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
Javadalmazás : okleveles tanárnak 2400 korona 

törzsfizetés és 400 korona lakbér, 100 korona ötödéves 
korpótlék. Okleveles tanár hiányában tanárjelöltek válasz-
latnak, kiknek évi 1600 korona törzsfizetés és 400 korona 
lakbér-illetménye évnegyedes előleges részletekben fizet-
tetik az ev. ref. egyház pénztárából. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek, kik felhivatnak, hogy : életkorukat, vallásukat, 
végzett tanulmányaikat , eddigi szolgálataikat és védkö-
telezettségüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt kérvé-
nyeiket f . évi julius 15-ig alulirt igazgató-tanács elnöké-
hez adják be. 

Okleveles tanárok rendes tanárokul tekintetnek és 
egy évi sikeres működés után állandósíttatnak. 

Nem okleveles tanárjelöltek helyettes tanárokul te-
kintetnek, s tartoznak tanári oklevelüket egy év alatt 
megszerezni, mely esetben az egy évi sikeres működés 
után állandósíttatnak rendes tanári illetményekkel. 

A megválasztott tanárok az országos nyűg- és 
gyámintézefnek jogos és kötelezett tagjai. 

A megválasztott tanár heti 2 0 — 2 2 órán tartozik 
tanítani. 

H.-Böszörmény, 1900. junius 8-án. 

I f j . Sővágó Gábor, 
ev. ref. főgondnok, a gimn. ig.-tanács 

1—3 elnöke. 

F e l h í v á s . 

A Vallásos Iratokat Terjesztő Egyesület pályázatot 
hirdet egy ref. népiskolai tanulók kezébe adandó konfir-
mációi kátéra, melyben, a tiszántúli egyházkerületi tanterv 
figyelembe vétele mellett, a református egyház hit- (külö-
nösen sakramentomi) és erkölcstudományának főbb tanai, 
istentiszteletünk és egyházunk lényeges rendtartásai akkép 
adassanak elő, hogy a tárgyalás során a tanítónak min-
denütt alkalom nyujtassék a vallásos érzések s az egyház 
iránti hűség ébresztésére és erősítésére, mire nézve a 
tanító számára az előszóban megfelelő rövid utasítás is 
adandó. A munka tananyaga akkép szabassék meg, s a 
szöveg nyelvezete olyan legyen, hogy a kézikönyvet azok 
is használhassák, a kik előzetesen kellő számú elemi osz-
tályokat nem végezhettek. 

A munka terjedelme közép 8-adrétben, garmond 
szedéssel legföllebb 3 ny. iv. Jutalma, mely csupán álta-
lános beeső műnek adatik ki, 500 korona. A tulajdonjog 
az egyesületé, úgy azonban, hogy a további kiadásoknál 
a szerzőt 8 0 — 8 0 k. t. díj illeti, miért ő köteles a szöve-
get ú j ra átnézni s esetleg az egyesület kívánsága szerint 
módosítani. 

Az idegen kézzel lemásolt s a szerző nevét magá-
ban foglaló jeligés levéllel ellátott müvek a f. é. decemb. 
31-re bérmentve alulírotthoz küldendők. 

H.-M.-Vásárhelyen, 1900. junius hó. 

Szabó János, 
esperes, 

a békés-bánáti ev. ref. egyházmegyei, 
Vallásos Iratokat Terjesztő Egyesület 

elnöke. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Az új váei püspök pohárköszöntője. 
Püspökszentelés volt Vácon f. hó 19-én. 

Gróf Csáky Károlyt, az új püspököt szentelte 
fel, fényes asszisztenciával Magyarország herceg-
prímása, Vaszary Kolos. Maga ez a dolog nem 
tartozik reánk; nem is szólnánk róla, ha Vácon 
csak ennyi történt volna. De történt egyéb is. 
Elhangzott a püspök ajkáról egy olyan pohár-
köszöntő, a melylyel foglalkoznunk, s a melyre 
mindeneknek, a kiket illet, figyelmét felhivni 
kötelességünknek ismerjük. 

De nehogy elfogultsággal, vagy a tény meg-
hamisításával vádoltathassunk, közöljük egész 
terjedelmében e pohárköszöntőt. Gróf Csáky 
Károly püspök úr ezeket mondá : 

»Semmi se természetesebb, mint, hogy e 
pillanatban lelki szemem Róma felé irányul. 
Mert mi is egy püspök Iíóma nélkül? Kép ke-
ret nélkül; test, éltető szellem nélkül. Ubi Pet-
rns, ibi Ecclesia: a hol Péter, ott az egyház. Ha 
akarok, — pedig erősen akarok — Isten Szive 
szerinti püspök lenni, Péter utódját kell fölke-
resnem, tőle küldetést nyernem, vele szoros 
összeköttetésben maradnom, neki mindenben 
engedelmeskednem. Igenis, Leo pápától, Péter 
utódjától nyertem a küldetést, hogy legyek a 
váci egyháznak főpásztora; neki fogadtam hűsé-
get és engedelmességet ós lelkem mélyéből 
hozzá tettem: Isten engem úgy segéljen. Most 
pedig legmélyebb tisztelettel és soha meg nem 
szűnő hálából fölemelem poharamat a kilenc-
venéves aggastyánra, ő Szentsége, XIII. Leo 
pápára, ki, dacára magas korának, csodálatos 
erélylyel és bámulatos bölcseséggel kormányozza 
az Egyház hajóját. — Isten tartsa őt az Egyház 
dicsőségére és javára még nagyon, nagyon 
sokáig ! — Hogy pedig ő Szentsége, a római pápa 
ily kiküldetésben részesített és ily fontos és 
magasztos egyházi méltóságra emelt, — köszön-
hetem ő Felségének, királyom és uram legma-

gasabb kegyének, ki is apostoli jogánál fogva 
váci püspökké kinevezni kegyeskedett. Midőn 
ezért legmélyebb hálámat kifejezni audencián 
járultam ő Felsége legmagasabb színe elé, e 
szavakat intézte a király hozzám : Örömmel ne-
veztem ki Bizom, hogy jó püspök lesz belőle. — 
Eme, valóban biztató atyai szavak mélyen bevé-
sődtek szivembe és naponkint kérni fogom az 
Istent, hogy adjon malasztot ós erőt, hogy a 
királyi bizalomnak mindvégig lelkiismeretesen 
megfelelhessek. Most pedig igaz szivem sugallata 
szerint azt kívánom az Istentől, hogy áldva le-
gyen királyunk és urunk minden lépte és hogy 
az isteni Gondviselés őrködjék drága élete fölött,« 

Ezek az uj püspök szavai. Ezekben tett 
vallomást lelke érzéseiről, meggyőződéséről ós 
jelentette be azt az irányt, a melyben haladni 
akar a jövőben, mint a magyar r. kath. egyház 
főpapja. Olvasva e nyilatkozatot, lehetetlen, hogy 
eltitkoljuk azt a megdöbbenést, a melyet lel-
künk érez a miatt. Megdöbbenünk miatta, nem 
annyira mint protestánsok, hanem mint magya-
rok, 
h o g y 

Mint protestánsoknak teljesen mindegy, 
gróf Csáky Károly és az egész magyar 

r. kath. főpapság milyen viszonyban érzi és tudja 
magát egyfelől Rómával, másfelől a hazával és 
ennek alkotmányával és koronás királyával ; de 
mint magyaroknak ez nem lehet mindegy, s épen 
azért megdöbbenünk az uj püspök nyilatkozata 
miatt, mert az oly vallomást és oly irányzatot 
foglal magában, a mely megtagadása a törté-
nelmi múltnak ; megtagadása a magyar r. kath. 
egyház nemzeti jellegének; megtagadása az évez-
redes alkotmánynak s a magyar királyi jogok 
egyik fundamentális elemének, és nyílt, leplezet-
len hirdetése egy oly felfogásnak, a mely, ha 
érvényesülhet, széttépendi azokat a szálakat, a 
melyekkel a magyar r. kath. egyház és főpap-
ság e hazához, ennek életéhez s alkotmányához 
hozzá volt fűzve immár kilencszáz éven át. 

Mint magyarok megdöbbenve látjuk s rea 
í-9 



is mutattunk már, hogy a magyar r. kath. klé-
rus az utóbbi időben oly útra lépett egyházi 
és politikai tekintetben, a mely a hazafiatlanság-
nak, a nemzet elárulásának az útja, s a mely a 
legveszedelmesebb eredményeket fogja szülni, 
állami, politkai, társadalmi és vallási életünkben. 
De ezt a veszedelmes irányzatot oly leplezet-
lenül ós vakmerően hirdettetni és mint a jövő 
programmját bejelentetni nem hallottuk ínég, 
mint Csáky Károly gróf pohárköszöntőjóben. 

A magyar apostoli király által kinevezett 
r. kath. pőpap nyiltan hirdeti, hogy nem a 
magyar király kinevezése, hanem a római pápá-
tól nyert küldetése alapján érzi ós tudja magát 
püspöknek. Hirdeti, hogy nem a magyar király-
nak s a magyar király által képviselt magyar 
alkotmánynak, magyar hazának és magyar nem-
zetnek fogadott és esküdött hűséget és engedel-
mességet, hanem a római pápának, s hogy azzal 
akar a jövőben is szoros összeköttetésben ma-
radni. A magyar királyt s személyében az alkot-
mányt, a nemzetet ós a hazát csak a hála illeti 
meg, de nem az iránta való hűség, engedelmes-
ség és a vele való szoros összeköttetés. 

Nem megdöbbentő-e ezt hallanunk ? ! Nem 
kell-e a legnagyobb félelemmel tekintenünk a 
jövőbe, a melyben ez az irányzat és felfogás 
érvényesülni akar? ! Hiszen nem más ez, mint 
megtagadása annak a viszonynak, a mely-
ben a magyar r. kath. egyház kilenszáz éven 
át a magyar királysággal ós a magyar nemzettel 
élt. Kivonása a magyar r. kath. egyháznak és 
klérusnak az apostoli király s a magyar alkot-
mány főhatósága alól és leplezetlen bejelentése 
annak, hogy a magyar r. kath. egyház főpap-
sága egyedül és kizárólag csak Rómától akar 
függeni s tőle kívánja nyerni irányíttatását. 

Rámutattunk nem régen, hogy a római ju-
beliumi zarándoklat alkalmával miként sikkasz-
totta el a magyar r. kath. klérus a magyar 
r. kath. egyház nemzeti jellegét, s hogy »nem-
zeti«-nek nevezett zarándoklatával főként egye-
dül Rómától való függését kivánta demonstrálni, 
— s ime ez a nemzetietlen romanizmus már 
elérkezettnek látja az időt arra is, hogy levetve 
álarcát, nyiltan, a maga valóságában jelenjék 
meg e hazában. Nyiltan hirdeti nemzetietlen 
voltát; vakmerően kijelenti, hogy e hazához, e 
nemzethez nem köti semmi, s mindene, forrása 
egyedül csak a római pápa. Le akarja tépni 
egyházát e nemzet kebléről s egyedül csak 
»rómaivá« tenni, hogy ne kösse sem királyi jog, 
sem alkotmány, sem nemzeti érzés, hanem le-
gyen független, a melynek csak egy ura, egy 
irányítója van : a római pápa 

A középkor sötét rémei elevenednek fel 

újra ebben a törekvésben, s mi, ismételjük, csak 
a legnagyobb megdöbbenéssel halljuk a harc 
bejelentését és a haza sorsa felett mélyen ag-
gódó lélekkel tekintünk a jövő elé. 

Csáky Károly püspök szavai a magyar róm. 
kath. egyház papságainak meggyőződését foglal-
ják magokban s adják azt a programmot, a mely 
jelen és jövendő működésének elveit és irányát 
tünteti fel. Hallja és értse meg azért azokat a 
szavakat e hazának minden igaz ós hű fia, és 
meghallván s megértvén, emelje fel tiltakozó 
szavát oly erővel és méltósággal, a mely lesújtja, 
összetöri e nemzet elárulóit. 

Szentmártoni. 

Gondolatok a logos-kérdésről. 
(Folytatás és vége.) 

IV. 

Már most azt kell még röviden megmondanom, hogy 
azzal, a mit elmondottam, voltakép egy jóravaló művet 
akar tam e lap olvasói körébe bevezetni. E mű : Raffay 
Sándor, pozsonyi ev. theol. akadémiai tanár által irt ily 
cimü könyv : A logos eredete, tartalma és jelentősége a 
jánosi iratokban. (Ára 3 korona, kapható a szerzőnél.) 
A mű adta meg az ösztönzést, hogy a hegeli kritika 
csalárdságaira rámutassak. Raffay müve nem öleli fel az 
evangéliumokra vonatkozó összes kérdéseket; de épen 
azért törekedtem én, ha csak röviden is, feltárni a harc 
egész színhelyét, s igyekeztem feltüntetni a fegyvereket 
is, a melyeket a tudomány és elfogulatlanság nevében 
sokan oly elfogultan s a tudomány követelményeit félre-
téve, forgatnak. Azt hiszem, hogy az általam mondottak 
megkönnyítik Raffay müvének a megértését, a mennyiben 
feltüntetik a fiilozófiai hátteret, a mely sokakat kény-
szerílett arra. hogy a három első evangélium rovására 
a negyedik által festett. Krisztus-képet az eredetinél fen-
ségesebbnek, istenibbnek tüntessék fel, s a János evan-
géliumát mind?n áron a görög bölcsészet eredményének 
tekintsék. 

A ki Raffay müvét elolvassa, az alkalmat nyer a 
logos-kérdés összes részleteinek átvizsgálására. A szerző 
rövid bevezetés után »a kérdés története* cimen a logos-
kérdésre vonatkozó véleményeket ismerteti. E második 
bevezetés után jő az I. fejezet, a melyben a görög, a 
héber, a philói s a bibliai logos-tant tünteti fel röviden. 
A II. fejezetben szól aztán részletesen a jánosi-iratok 
logosáról. A III. fejezet t á rgya : a logos tartalma és jelentő 
sége, s a IV. fejezetben a szerző a jánosi logos-tannak a 
philonismuzhoz meg a héber közvetítő képzetekhez való 
viszonyát tárgyalja. 

Szerző rendkívüli szorgalommal gyűjtötte össze a 
logos-kérdésre vonatkozó adatokat, s a legképtelenebb állí-
tásokat is türelemmel tárgyalja. A divatos nézetek által 
nem engedi magát elragadtatni. Jól tudja, hogy sok elfo-
gultság rejlik a kritikai nézetek mögött, vagy a mint ő 
maga szépen mondja (2,1.) : »Az ember, mikor valamivel 
foglalkozik, igen könnyen elfogul. Elfogulhat pedig a tárgy iránt 
épúgy, mint vele szemben.« Epen azért ő nem akart e l -
fogulttá lenni a tárgy iránt sem, de vele szemben sem. 
Beható tanulmány alá veszi a philói iratokat épúgy, mint 
János müveit, s e beható tanulmányozás alapján meg-



győzőleg muta t ja ki, hogy a j ános i iratok minden tekintetben és 
ép a lógósra vonatkozólag is különböznek a philói tanok-
tól. Szeret tem volna, ha még jobban kiemelte volna azt, 
hogy J ános ép a m a legfőbb Istennel ta r t ja egynek a lo-
gost, a kit Philo megismerhetet lennek hirdetett, s hogy a 
János logosa a lehető legmagasabb ha ta lomban , szentség-
ben, bölcseségben, — époly magas, mint Philonak a philói 
logos felett lebegő Istene, s másfelől meg szeretetből mé-
lyebbre száll, mint a mennyi re a Philo logosa haj landó. 
Valószínűnek tar tom azonban , hogy szerző fejtegetései, 
úgy a hogy vannak is, lehetetlenné teszik a J ános evan-
géliuma oly igazságtalan megítélését, mint a hogy az eddig 
szokásban volt. Bizonyára oszolni fog a köd és ki fog 
tűnni, hogy egyenesen tudományellenes, nagy megtévedés 
volt a János logosának a Philoéval való összetévesztése, 
épúgy, mintha valaki Pál pistisét Plátoéval cserélné fel. 

Egyes részletkérdésekben eltérő véleményeket táplá-
lok Baffaytól. E helyen azonban csak két ily kérdésről 
szólok. Úgyis hosszúra nyúlt má r fejtegetésem. 

A 172. lapon a szerző, miután igen helyesen 
azt mondja , hogy : »Messiás-Krisztust és a spekuláció 
ú t ján termelt Logos-Krisztust megkülönböztetni nem lehet«, 
valamivel a labb igy í r : »amazokat a keresztyénség meg-
alapítása nagy tényének vizsgálatánál az köti le, mi az 
az új világ, melyet Jézus hirdetett , miben áll az az ő 
országa, melynek megalapí tásában fáradt, — addig János 
a hirdetőnek magasztos fenségét, tetteiben és szavaiban 
megnyi la tkozó isteni fenségét k ivánja szemléltetni*. Azt 
hiszem, hogy ezzel szemben a fejtegetések II. részében 
irtak a lapján és számtalan sok bibliai vers a lapján (pl. 
Máté IX., r. t — 8 ; Máté X., 3 2 - 3 3 ; Máté X., 4 0 ; Maié 
XIV., 3 3 ; Máté XVI. 2 7 ; Máté XXII., 4 3 — 4 5 ; Máté 
XXV., 3 1 — 4 6 ; Márk II. 8 ; Márk IX , 1 — 7 ; Lukács IX., 
5 5 - 5 6 : Lukács X. 22 stb.) e lmondha tom, hogy a há rom 
első evangélium a Jézus isteni fenségének ragyogta tásá-
ban nem marad egy lépésre sem a negyedik mögött. 
Valóban, a három első evangélium helyes olvasását a 
theol. tudományosságnak újra kell megtanulnia. 

Hasonlóképen eltérek a szerzőtől a plúloni/.mus ter-
jedésének kérdésére nézve. Azt hiszem, hogy szerző túllő 
a célon, a mikor azt aka r j a bizonyítani, hogy János, a 
mikor evangéliumát megirta, nem is ismerhette a philo-
nizmust . Hiszen tényleg, csak ezt kellene bebizonyíta-
nunk, s akkor nem kellene fáradságos munkával kimu-
tatnunk, hogy János nem Philótól vette logosát. Azonban, 
szerintem, szükség van-e fáradságos munká ra , mert egé-
szen bizonyos, nemcsak hogy János ismerte Philo tanait 
— tanait és nem müveit , — hanem az is, hogy a levegő 
telítve volt philonizmussal, jóval a János-evangél ium 
keletkezése előtt. Ne feledjük el, hogy a philonizmus már 
a misztika út jára jutott görög bölcsészet eredménye. Gon-
doljuk meg, hogy új pythagoreizmus és más misztikus 
tanok jár ták már jóval a Krisztus előtt, s a bölcsészeti tár-
saságok egész serege folyton az Isten, a felettünk való, az 
Isten munká ja s hozzánk való viszonya kérdését vitatta. 
A hivatalnokok és politikusok talán nem tudtak a philo-
nizmusról vagy más misztikus tanról s tán az igazi 
keresztyén tanokról sem az első század közepe táján, 
mint a hogy a magyar szolgabirák. orvosok és politiku-
sok nem tudnak arról, hogy mily szellemi harcok folynak 
2 0 — 2 5 év óta a magyar protestant izmus körében ; de a 
szellemi harcok á r j ában állók bizonyára jól ismerték a 
philonizmust már Philo életében, s még inkább a század 
vége felé. 

E kifogások azonban nem kisebbíthetik elismerése 
met a mü szerzője iránt. Becsületes munkát végzett, s 
egyúttal nagyrahivatot tságaról tett bizonyságot. Vajha a 

magyar prot. theol. tudományosság szabadulna fel az 
elöiteletek alól minél előbb, s akkor megtalalná az igazi 
Jézust, a ki elől magat a lefolyt 3 évtizedben alaptalan 
és helytelen vélemények falai mögé rejtette. 

Budapest. 1900. május 28. 
Dr. Szabó Aladár. 

ref. theol. akadémiai tanár. 

A Jézus Krisztus örökkévalósága. 
Felolvastatott a Lorántffv Zsuzsánna-egyesületben. 

A Jézus Krisztus tegnap és ma 
ugyanaz, mindörökké is ugyanaz 
lészen. (Zsid. XIII. 8.) 

(Folytatás és vége.) 

Azt mondtam végül, hogy a Jézus Krisztus megvi-
gaszta l ; s munkálkodásának örökkévalóságát talán ebből 
a szempontból tudják legjobban megérteni a mai kor 
gyermekei . Megváltói szerepét ma kevésbé értik meg, 
min* ha jdanában , mert nem érzik oly erősen a bün 
hata lmát . Az oly általánosan elterjedt hit a végzetszerü-
ségben, megcsökkentette a bűntuda to t ; az emberek nem 
érzik annyira felelősségüket, s így nem érzik annyira a 
kegyelem szükségét sem. Ez a lelki sötétség remélhetőleg 
múlékony; de azért nem kevésbé igaz és mély. De ha a 
bűnnek érzete gyöngült, nem áll ez a szenvedés érzetére 
nézve. Az emberek ma is épúgy szenvednek, mint valaha, 
s erre nézve csak egyetlen bizonyítékot kell felhoznom, 
de az az tán teljesen meggyőző: ez az öngyilkosságok ijesztő 
szaporodása . A fényűzés minden elöhaladása, s az élveze-
tek minden válogatottsága dacára, melyeken századunk 
oly mohón kapkod; a szórakozások folyton növekvő 
mennyisége dacára , a boldogság ritka, nem őszinte, sőt 
ellenkezőleg úgy látszik, hogy a szenvedési képesség 
egyre fokozódik és erősödik. S hiába határozta meg a 
tudomány mindig biztosabban a maga módszereit , s hiába 
hódít mindig nagyobb területet a maga dicsőségének: 
azért ma ép oly képtelen, mint valaha, nemcsak elnyomni, 
de megfogyasztani is a testi és lelki szenvedéseket, vilá-
gosságot vetni bánatunkra , kétségbeesésünkre, gyászunkra" 
A halál, mely utolsó jelenete a d rámának , melyben mind-
nyá junknak megvan a maga szerepe, ma is a leggyöt-
relmesebb, a legszívszaggatóbb talány előttünk. Ez a mi 
lelkünknek valódi állapota, s ki tagadhatná ezt ? Nos, 
evvel az elvi tázhatat lan ténynyel egy más elvitázhalatlan 
tényt állíthatunk szembe; azt, hogy a Jézus Krisztus meg-
vigasztal, s ezt a tényt bizonyítják, nem a világ szeren-
csései (mert ez nem bizonyítana semmit), hanem az em-
berek legszerencsétlenebbjei. Jézus Krisztus megvigasztal ; 
a szenvedésnek értelmet és célt ad, mely azt elfogadha-
tóvá teszi; a halált az örökélet reményével világosítja 
meg; a sziveket egy mély, végtelen, határ ta lan szeretet 
bizonyosságáról győzi meg. Ez nemcsak állítás, ez való-
ság, melyet minden órában, minden percben ezer meg 
ezer ember tapasztal . Kétségbe lehet vonni ennek a 
vigasztalásnak értékét, s azt mondani , hogy ez csak képze-
lődés: de csak a vakok tagadhat ják el annak hatásait. 
Jézus Krisztus megvigasztal, s épen azért mindig az o 
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szavai azok, melyeket a haldoklók ágyánál, vagy a nyi-
tott sír előtt hangoztatunk. Járjátok körül a temetőket, 
keressetek ott olyan szót, mely biztos reménységet fejez 
ki, s csak a keresztyének sírkövén találhatjátok föl azt. 
De mily hatalmas e szó ezen a helyen! mily nagy és 
erőteljes, s mennyire érezzük, hogy a reménység mind-
örökre össze van kötve a Krisztussal! Megragadó bizo-
nyítékát láthatjuk ma ennek a világ gondolataiban. Mig 
egyoldalról rámutatnak a keresztyénség lenyugvó napjára , 
mely kialudni készül, hogy soha többé föl ne keljen, — a 
másik oldalon, az ős Kelet mélységeiből nem egy új nap, 
hanem egy sötét árny emelkedik : a Buddha-pesszimizmus, 
mely, úgy mondják, a modern bölcseség elfogadott val-
lása leend, s mely vallás ez egyetlen szóban foglalható 
össze: megsemmisülés, a halál megsemmisülése az éiet 
után, mely nem egyéb, mint fájdalmas megpróbáltatás, 
mely után nem következik új élet. Arra szólítnak föl 
tehát bennünket, hogy jövendőnk jelszavául azokat a 
szavakat tűzzük ki, melyeket Szt. Pál az ó-kori pogány-
ság küszöbére ir t : »Isten nélkül, remény nélkül*. Talán 
jó is, hogy igy történik, legalább majd megnyílnak min-
denkinek szemei. Tudni fogjuk, kit akarunk követni és 
szolgálni. De én bizom a szegények, a betegek, az el-
nyomottak és a megszomorodottak tanu-bizonyságában. 
Ők voltak az elsők, a kik Jézusnak hódoltak földi életé-
ben, s most is ők az elsők, a kik vallást tesznek az ő 
hatalmáról. Jól tudva, hogy nyomorúságaikra nincs a 
világnak orvossága: vágyaik és imáik a Jézushoz szár-
nyalnak, a ki megvigasztal, tegnap, ma, mindörökké. 

Bevégezve elmélkedéseinket, a Jézus örökkévalósá-
gának gondolatából nagy erőt meríthetünk hitünknek, 
nagy vigasztalást szivünknek és nagy bátorítást keresz-
tyén munkásságunkhoz. 

Nagy erőt hitünknek. Mély forrongások és megráz-
kódtatások századában élünk, az úgynevezett szükséges 
rombolások századában. Sok dolog összedőlt, melyet 
örökkévalónak gondoltunk; sok rendszer, sok külső támasz, 
melyekre az egyház talán nagyon is számított. Nos hát, 
ha evvel a ténynyel szemben kétség és félelem vesz erőt 
lelkűnkön, jusson eszünkbe, hogy minden elmúlandó fölött 
ott van Az, a ki á l landó; hogy ha nélküle semmink 
sincs, vele mindenünk megmarad és pedig annál inkább, 
mennél inkább nem számítunk semmi egyébre, csak 
0 reá. 

Nagy vigasztalást szivünknek. Előbbre, előbbre 
haladunk az éleiben s az elválások egyre szaporodnak. 
Vannak köztünk olyanok, kiknek a családi tűzhelye szét 
van dúlva; vannak, kik ezentúl egészen egyedül vándorol-
nak az élet útjain, és nem csak a halál támaszt betölt-
hetetlen űrt egyikünk-másikunk életében, hanem, fájdalom, 
gyakran a félreértés, családi hűtlenség, egykori barátság 
tragikus és fá jdalmas megszakadása. S mi maradna 
akkor vigaszául szivünknek, ha nem az a legistenibb és 
a legemberibb valóság: a Krisztus, a ki mindig ugyanaz 
szeretetének és gyöngédségének összes kincseivel?! Ő velünk 
volt tegnap, velünk van ma, velünk lesz, ha minden el-

hagy i s ; veiünk lesz mindvégig, utolsó küzdelmeinkben s 
a haláltusa végső sóhajában. 

Nagy bátorítást keresztyén munkálkodásunkhoz. Ha 
semmi sem oly kétségbeejtő, mint az a tudat, hogy a meg-
semmisülés számára dolgoztunk ; ha semmi sem oly keserű, 
mint ha igy kell szólanunk romjai fölött annak, a mit 
építet tünk: »Hiábavalóságok hiábavalósága, minden csak 
hiábavalóság*, úgy semmi sem ér föl a gondolattal, hogy 
örökkévaló ügyet szolgálunk, s hogy olyan épülethez 
hordjuk a köveket, mely dacolni fog a századokkal. Ez 
a keresztyénnek szent meggyőződése, kedves testvéreim. 
Mikor Nagy Károly hatalmas kézzel újra helyre állította 
a Gézárok müvét ; mikor diadalmas kormánybotja alá 
gyűjtötte Németországot és Helvéciát, Itáliát és Galliát, — a 
világ bámulva szemlélte ezt a birodalmat, mely a Balti-
tenger partjaitól a Pvrenékig, s az Alpesektől az óceánig 
nyúlt. S ím, egy napon az agg császár, megelégelve a 
a dicsőséget, a Szajna par t ján fekvő palotája ablakánál 
ült és szemei megteltek könyekkei, s mikor szomorúságá-
nak okát kérdezték, a szántóföldekre és a gyümölcsös-
kertekre mutatott, melyeket a folyón fölfelé haladó nor-
mandiai rablók fölégettek, s így szólt: >Ha már életemben 
ilyeneket cselekesznek ezek a barbárok, mi lesz majd én-
utánam ?« 

Mi lesz majd é n u t á n a m ? íme a világ hatalmasai-
nak utolsó kérdése, hívják bár Sándornak vagy Caesar-
nak, Nagy Károlynak vagy Napoleonnak, s ime utolsó 
kérdése a nagy gondolkodóknak, legyen bár nevük Plátó 
vagy Spinosa, Leibnitz vagy Hegel. Mindegyiket fenyegeti 
a változásnak gondolata; mindegyik fél az örökösödő 
utódtól, a ki egyúttal az örökség szétrombolója is lehet. 
De mi örökkévaló urat szolgálunk. Tetszett Istennek, — 
igy szólt a próféta — hogy az örökkévaló birodalom az 
ő vállán nyugodjék. Ez a váll nem fog meghajolni soha : 
ez a birodalom örökké fönn áll. S azért az egész keresz-
tyén egyházzal igy szólunk mi is, a keresztyének régi Te 
Deum-ának szavaival: »Te vagy a dicsőség Istene, óh 
Krisztus«, s hozzáteszszük az Irás szavaival : »Az egek 
elmúlhatnak, de te örökre fönnállsz; elromolhatnak, mint 
az elhasznált ruhadarab , s ujjal váltathatnak föl, de te 
mindig ugyanaz maradsz és a te esztendeidnek soha se 
lesz vége; ugyanaz vagy és leszesz óh Krisztus, tegnap, 
ma és mindörökké. 

Bersier után franciából Vargha Gyaláné. 

T Á R C A . 

Az ördög és a gazdag ember. 
(Mese Heltai Gáspár után.) 

Tönkre ment a régi gazda, 
Más világ van, más nagyon, 
Ha nem számolsz, haj, mi haszna! 
Elpárolog a vagyon: 
És az ősi telkeden 
Úrrá lesz az idegen. 



A más baja nem bántja őt, 
Jól érti a kétszerkettő!; 
Eddig nem csordult csak cseppent, 
Most kis tőkén nagy a percent; 
Bezzeg maga sem henyél, 
Ád, vesz és csereberél; 
De a földet nem turkálja, 
Bent ül az iröszobába' 
S számítja az ázsiót. 

Mégis egy még reáférne, 
Amolyan tiszttartó-féle, 
Gazdasághoz a ki tudna, 
Ura helyett lótna futna, 
Mint ő maga, idegen; 
Hü mint az eb s szívtelen. 
Ráncba szedné a parasztot; 
Hanem ilyet honnan kapsz most?! 

Hát egy este dobban-roppan, 
A szobába csak betoppan 
Egy különös, rút a lak ; 
Rajta vörös-prémü mente, 
Egész arca szőrrel fedve. 
Sánta, kancsal, szeme lángol, 
Megijedsz az agyarától, 
S hét nap róla álmodok 

»Uram, a külföldről jövök, 
Az én nevem Doktor Eördögh. 
Három egyetemen jártam, 
Eldicsekszem vele bátran; 
Váltó, börze és hitel, 
Meg a kettős könyvvitel.. 
Gazdaságtan, a legújabb, 
Sovány föld meg hogy' javulhat : 
Mind a kis uj jamba' van. 
íme itt az oklevelem, 
Nem mindenki ér föl velem ; 
Hallom szörnyű sok a gondod, 
Kevesebb lesz, ha megosztod 
S szolgálatodba fogadsz.* 

»Ilyen ember kell csak nékem, 
Ilyen után vágyom régen!* 
Szólt a gazda, jól megnézve: 
»Egyezzünk meg hát a bérbe; 
Mert a mai szük világba' 
Nem szórják a pénzt hiába!* 

»No ezzel,« — szólt Doktor Eördögh — 
Egy cseppet sem kell törődnöd! 
Tudom, hogy a falu népe 
Vagy napszámba, ' vagy felébe 
Műveli a birtokod. 
Három évig bün szolgállak, 
Három évig leszek nálad, 
Akkor ismét útra kelek, 
S a mit majd e jó emberek 
Tiszta szívből szánnak nékem, 
— Késő bánat, eb gondolat! — 
Az legyen az összes bérem!® 

»No ez érti a csíziót!* 
Mosolygott a gazdag s így szólt: 
»Ha bün szolgálsz és a mellett 
Csinálsz egy kis jövedelmet: 
Tisztes haszon! Patvar bánja! 
Mert engemet úgy sem szedsz rá, 
Áll, az alku! Kezem rája!* 

Kétszer annyi lett az asztag. 
Doktor Eördögh ügyes ember, 
Későn fekszik, korán kel fel; 

A kit holtra kifárasztott: 
Megbírságol sok parasztot. 
Hogyha földet oszt felébe', 
Becsúsztat a szerződésbe 
Itt is, ott is egy-egy pontot: 
Ennyit termel! Ekkor szállít! 
— Aláir a szegény bármit — 
S akkor aztán rájok rontott; 
Egész termés oda lett, 
Sok még rá is fizetett, 
így aratott Doktor Eördögh 
Ott is, a hol nem vetett. 

Hát a módos, telkes gazda 
Velők szemben máskép adta ? 
Mért oly élhetetlenek?! 
Itt az állatnemesítés, 
Merino juh, angol sertés, 
Géppel a gazdálkodás, 
A hogy' külföldön szokás ; 
Nem kell más, csak szövetkezni, 
Egy kis tőkét befektetni, 
S már a jövő tavaszon 
Tízszeres lesz a haszon. 
Nincsen rá pénz ? Ej, no még mi ? 
Hát minek élt nagy Széchenyi? 
Minek irta, pedig irta, 
Hogy a boldogulás titka 
A hitel, váltó csupán. 
A ki jótállót keres, 
A földesúr lesz kezes. 

Lesz bizony, de nagy az ára, 
Dobra kerül nemsokára 
Alvég, felvég: a falu. 
Mert ha többször kipróbáltad, 
Úgy hogy biztos hasznát várhadd, 
Jó a hitel, szent igaz ; 
De ki vaktába kísérel, 
Hozzá meg még kölcsönpénzzel, 
Egyse okos ember az ! 

Betette nekik az ajtót, 
Szidhatják már a tiszttartót; 
Doktor Eördögh vállát vonja : 
Hogyha az úr parancsolja, 
Ő, mint szolga, mit tegyen ? 
Mikor az oly szívtelen! 

És a birtok bővül egyre, 
Tömérdek kincs gyül ott egybe; 
A gazdagnak hire fut, 
Sok kitüntetéshe' jut. 
Áldozgat jótékony célra, 
— Jól tudja ő, mi' a célja! — 
Emberbarát , nagy hazafi, 
Az arcképét lap adja ki, 
S a mire már régtől vágyott, 
Megkapja a báróságot. 
Az udvari bálba jár, 
Hej, kapós a lánya m á r ! 
Grófok vágynak a kezére, 
Mert olyikra jól ráférne 
Ám a gazdag hozomány. 

De mesém hosszúra nyúlik: 
Év év után így elmúlik, 
S a szerződés hogy lejár. 
Tovább a doktor se vá r : 
• Uram, ha hü sáfár voltam, 
Ereszsz az utamra mostan! 
S ne haragudj' , hogyha kérem, 



a 

Add ki a szegődött bérem !« 
Jót nevet a gazda r á . 

»Hün szolgáltál, szent igaz, 
És ha nálam megmaradsz, 
Úri lesz a fizetésed; 
Hanem az eddigi béred, 
— Csak emlékszel még talán ? — 
Nem tartozik én reám.* 
»Úgy van, de jelen kell lenned 
S nem szabad rosz néven venned. 
Hogyha megtartom magamnak, 
A mit majd jó szivvel adnak 
Bérlőid, e jámborok!* 

Végig mennek a falun, 
S im a legelső kapun, 
Mert a járom nincs Ínyére, 
Kifut az út közepére 
Egy ökör és pór gazdája 
Mérgesen rivall r eá ja : 
»Hogy az ördög vigyen el!* 
A báró jóizűt nevet : 
»No, Doktor, az ökör tied!« 
»Nem, uram!* — mondja emez — 
s>Nem szívből kívánja ezt, 
Csak ép' magái elbúsúlta.« 

Tovább ballagnak hát újra , 
S a szomszédban egy gyerek 
Sír-rí, ugyan kesereg; 
Anyja bölcsőben ringatja. 
De a kis szocialista 
Egyre ordít, el nem alszik. 
Végre a nő megharagszik, 
S szidja: »Ördög vigyen el!« 
»Hallod-é, e nő mit k iván? 
Ez már csak a tied nyilván?!« 
>Nem, mert ez se szívből fakad.« 

Úr és ispán tovább halad, 
Hát ott lent a falu végen 
Egy gyermek künn játszik épen, 
S őket messziről meglátva 
Befut a ház udvarába : 
»Jaj anyámU — csap nagy zsivajt, — 
»A báró úr erre tart!* 
»Ördög vigye a vérszopót !< 
Mérgesen az asszony így szólt, 
»Ugyan kit tesz megint tönkre!« 
De az ördög sem vár többre: 
»No hát evvel már beérem, 
íme te vagy az én bérem, 
Mert ez szivéből beszélt!« 
Megragadja üstökét, 
Ott nyomban gúzsba kötötte, 
Kénfelhő támad körötte; 
A báró, jaj! kiabál, 
De hiába rúg-kapál, 
A mért magát úgy elhitte, 
Biz az ördög úgy elvitte, 

Hire-hamva se maradt . 
* * * 

Vigan élvén a világtok, 
A szegényt ne zsaroljátok! 
Mert az Isten mindenható, 
Mindent meglát, mindent felró; 
Az ördög meg soh'sem alszik, 
Álorcában bélopakszik, 
Megront s kárhozatba csal. 

Albert József. 

BELFÖLD. 
Egyházi értekezlet az erdélyi ev. ref. 

egyházkerületben. 
Kolozsvárt, 1900. jun. 7—8. napjain. 

(Folytatás és vége.) 

A főgondnok után dr. Birtólc György püspök emel-
kedett szólásra. Szép, lendületes beszédében szónoki ere-
jével meggyőzően fejtegette, hogy ez a mozgalom egyházi 
életünknek s ezzel a protestáns szellemnek természetes 
és szükségszerű megnyilatkozása. A protestantizmusban 
létezik valami, mely minden más vallástól lényegesen 
megkülönbözteti: az igazi, örökkévaló szeretet. De ezen 
kivül a protestantizmus és közelebbről a magyar kálvi-
nizmus a szabadság religiója: a szellem, a gondolat, a 
lelkiismeret, az egyéni és nemzeti élet szabadságának 
vallasa, melynek korlátozó hatalma amaz örök isteni, 
melynek egy szikrája ott él minden ember lelkében 
s mely tökéletes kijelentést nyert a Krisztusban, az ő 
evangéliumában és erkölcsi fenségében. Ez a vallás 
ennélfogva élő-vallás, mely az egyéni erők kifejtését köve-
teli, hogy ennélfogva a vallás legyen minden emberre 
nézve az, a minek tulajdonképen lenni kell: az emberi 
szellemnek, az emberiség erkölcsi életenek az isteni tör-
vények által megszabott örökkévaló fejlődése, soha meg 
nem szűnő reformációja. Ezen örökké tartó szellemnek 
azonban külső formákra, szervekre van szüksége, melyek 
nélkül a fejlődés megállna, s miként az új bor, szétrontaná 
a régi tömlőt. Épen azért, mert nálunk az egyén érvé-
nyesül: a gyermek és az ifjú, a gazdag és szegény, a nő 
és a férfi, a tagokból alakult gyülekezetek, az egyház-
községek és egyházmegyék és ezek összes intézményei, 
templomaink, iskoláink mind megannyi szervei, életformái a 
prot. szellem életműködésének. De van-e ezen szervekben 
elég életerő ? Az egyesek betöltik-e helyüket, elvégzik-e 
a rájok bizott munká t ? A formákban van-e t a r t a l o m ? 
Van-e a tagokban az egész társadalmat átható pezsgő 
éle t? A műveltek és a nép, sőt a lelkipásztorok, tanárok, 
tanítók és a vezetésre hivatott világi férfiak tisztán lát-
ják-e a megoldásra váró fe ladatokat? Látjuk-e az aka-
dályokat, melyek a fejlődő életet megakasztják ? E kérdé-
sek bírálatra kell, hogy serkentsenek önmagunkat , tevé-
kenységünket és a körülöttünk levő mozgalmakat illetőleg. 
Ezt a bírálatot folytonosan gyakorolni, a teendők felől 
tájékozódni, a szervek tevékenységét fokozni, a szunnyadó 
erőket életre kelteni s közös munkára serkenteni: feladata 
emez értekezletnek. A protestantizmus az összesé. Következő-
leg értekezletünk semmiféle politikai párthoz nem szegődik, 
bármiként alakuljanak is azok. S igy a protestantizmus, 
lényege szerint felette állván minden pártnak, azok szol-
gálatába sohasem sülyedhet. Mi, a kik a protestantizmus 
szolgálatában állunk, mi az összes tagok : mindenek előtt 
az egyházi s iskolai emberek, kiknek a legfőbb részt kell 
maguknak venni a kötelességekből s a példányképül szol-
gáló életből; azután a vezérlő, a hitbuzgó és áldozatkész 
világiak, s általában mindannyian tegyünk ma szent foga-
dást Isten előtt, hogy az előnkbe tüzütt feladatokkal 
szembeszállva — azokat sikerrel megoldjuk! — Lelkes 
éljenzések kisérték a nagy hatást előidézett beszédet. 

Ily hangulatban Molnár Albert h. elnök előterjesz-
tésére és a jánla tára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
elfogadja a papi értekezletnek egyházi értekezletté való 
átalakítását. Mire Nagy Károly theol. tanár re ferádájára 
elfogadtatik az alapszabály-tervezet is á l ta lánosságban s 



kevés módosítással részleteiben is, — mellőzvén Nagy 
Domokos lelkész azon módosítását, mely szerint a tagok 
sorába nőket is vegyenek be. A közgyűlés a szép indo-
kolást ugyan megéljenezte és br. Bánffy Dezső elvileg 
hozzá is járult a módosí táshoz; de ugyancsak az ő nézete 
szerint ezt az indítványt az alakuláskor az alapszabályba 
beilleszteni nem lehet, hanem utasíttatott a választmány, 
hogy ez iránt s a nők számára való munkakör kijelölé-
sére a későbbi közgyűlésre tegyen előterjesztést. Az el-
fogadott alapszabalv egyöntetű szövegezésére egy bizottság 
küldetett ki. 

A választások megejtésére br. Bánffy Dezső tett 
előterjesztést, s az általa benyújtott névsor szerint az 
értekezlet tiszti-kara igy alakul meg: Világi elnök: Kuun 
Géza gróf v. b. t. t. Egyházi elnök: Molnár Albert theol. 
tanár. Alelnökök: Világiak: gróf Vass Béla főgondnok. 
Egyháziak: Sylveszter Domokos szászvárosi pap, Deésy 
Gyula kolozs-kalotai esperes. Titkárok: Világi: Sándor 
.József orsz. képviselő, főgondnok. Egyházi: Nagy Károly 
theol. tanár. Jegyzők: Világiak: gróf Bethlen István és 
dr. Boér Elek. Egyháziak ; Tavaszi József esperes és 
Bodor Géza esperes. — Ezen kivül nagyobb választmányt 
is alakítottak. 

Pénztárnok: dr. Török István gimn. tanár. 
A tiszti kar megalakítása után Molnár Albert egyh. 

elnök üdvözli dr. Kuun Géza gróf világi elnököt s kéri 
az elnöki tiszt elvállalására, a további ülések vezetésére, 
mert az egyháznak az ő működésére nagy szüksége van. 
A mindenkitől szeretett, tisztelt, tudós gróf a legmelegebb 
hálaérzettel fogadja a kitüntető bizalmat s kötelességének 
tartja azt elfogadni, mert az egyház érdekében végső 
kimerülésig munkálkodni szent kötelesség. Örömünnep a 
mai megalakulás az erdélyi ev. ref. egyházban, mert a 
a közóhaj tette ezt szükségessé. Épen azért ezt a mai napot 
egyházkerületünk történetében jelentékeny napnak tekinti. 
A református egyház feladata, szervezete a tudományok-
kal mindig lépést tartott és lépést tart. Tartalmas, szép 
beszede után kijelenti, hogy a választmány d. u. 5-kor 
gyűlést tart s a bizottságok megalakulnak, a mi meg is 
történt, még pedig pénzügyi b. elnök Gyarmathy Zsig-
mond, előadó Fekete Nagy Béla; egyháztársadalmi b. 
elnök Nagy Károly, előadó Egerházy Lajos tordai lelkész; 
jegyzőkönyvvizsgáló b. elnök Incze Gerő, előadó Vásárhelyi 
Boldizsár deési leik. ; irodalmi és sajtóügyi b. elnök Váró 
Ferenc tanár, előadó Pallós Albert. 

Miután a gyülekezet a templomból a Szózat elének-
lésével szétoszlott, eljött a sétatéri »Lövöldében* rende-
zett közebéd ideje, melyen mintegy 300—400-an vettek 
részt. Bitkán látott ez a helyiség ilyen nagyszámú, illusz 
tris társaságot, melynek elite-jét Erdélynek ősnemzetségü 
kálvinista főurai, zömét a papsággal együtt a többi vilá-
giak képezték. Pohárköszöntőket t a r to t tak: br. Bánffy 
Dezső emelkedett szellemben Ő Felségére, a legalkotmá-
nyosabb királyra ; dr. Bartók György pöspök br. Bánffy 
Dezsőre, a ki zászlóvivője az erdélyrészi ev. ref. protes-
tant izmusnak; br. Kemény Kálmán főgondnok dr. Bartók 
(íyörgy püspökre, mint oly vezérre, ki az erdélyrészi 
protestánsokat diadalra vezeti, bárhonnan jövő támadás 
és bárki elleni küzdelemben; Molnár Albert dr. gróf Kuun 
Gézára, a páratlan, hitbuzgó és kiválóan tudós főútra, az 
új értekezletnek elnökére; Sándor József a szó legneme-
sebb értelmében vett politikusokra, a prot papságra; Zeyk 
Gábor orsz. képv. Kolozsvár városára : Nagy Mór hely. 
polgármester a vezérekre: br. Bánfíyra és dr. Bartók 
püspökre ; Nagy Károly theol. tanár hatásosan és szép 
beszédben a saj tóra , mondván : »mi protestánsok azért 
vagyunk élhetetlenek, mert igen türelmesek voltunk és 

türelmesek vagyunk; nem használjuk fel az érvényesülés 
fegyverét, a haladás eszközeit s ezek közölt a sajtó 
támogatását«. Janesó Lajos lelkesz a püspök valódi tit-
ká rá ra : nejére. Irsay József humorral és szellemes for-
dulatokkal azokra, a kik lelkükben hordozzák az igazi 
»Magyar szót*, a hamisítatlan »Alkotmányt« és a nem-
zeti »Közművelődést* . . . 

Este 8 órakor impozáns menetben, a lakosok ezrei-
től kisérve, szép fáklyás zenét rendezett a kolozsvári 
ref. presbitérium br. Bánffy D. és dr. Bartók György 
püspök tiszteletére. Amott Balázs József besztercei ev. 
ref. lelkész üdvözölte az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
nevében a kormányzó fő-kurátort, a ki meghatva mon-
dott ezért köszönetet. Emitt Incze Lajos n.-borosnyói lelkész 
mondott üdvözlő beszédet, melyet a püspök ékeshangú 
válaszban köszönt meg. 

A második napi értekezlet a theol. fakultás díszter-
mében folyt le, nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében, 
melynek soraiban több főrangú és más előkelő hölgy es 
férfi volt látható. Elnöklő dr. Kuun Géza gróf a gyűlést 
szive teljességéből üdvözölvén, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
dr. Gidófalvy István, Sándor József és Fekete Nagy 
Béla tagokat kéri fel S egyszersmind tudatja, hogy a 
szeretetház javára persely állíttatott a folyosóra, tetszés 
szerinti önkentes adományok tételére. Jelenti továbbá, hogy 
dr. Török István elfoglaltsága miatt a pénztárnoki állást 
nem fogadhatván el, ajánlja, hogy helyébe Molnár Lőrincz 
kolozsvári leik. úr választassek meg. A közgyűlés egy-
hangú helyesléssel fogadja. Ajánlja végül, hogy Molnár 
Albert és Nagy Károly theol. tanároknak, a kik eme 
nagyfontosságú értekezlet megvalósításában, az alapszabály 
tervezetben, az ügy- és tárgysorozat előkészítésében oly 
buzgón és kitartóan fáradoztak, jegyzőkönyvi köszönet és 
elismerés szavaztassék. Lelkes éljenzéssel fogadtatik. — 
Napirend előtt Egerházy Lajos, újtordai lelkész, »egy 
erdélyi ev. ref. papi temetkezési egylet« alakítására nézve 
tesz — mint mondá — az értekezletre megjelent igen 
számos paptársainak nevében javaslatot, melynek alap-
szabály-tervezetét kidolgozván, az értekezlet tagjai között 
már ki is osztotta. A tanítóság kebelében már régebben 
alakult ily egyesület és áldásosán működik. Ilyenre nálunk 
is nagy szükség van, még pedig kántoraink bevonásával. 
Dr. Bartók György püspök megjegyzi, hogy ő ugyan a 
javaslatnak elvileg pártolója, de indítványt napirend előtt 
tárgyalni nem lehet. Sándor József orsz. képv. pedig azt 
jegyzi meg, hogy az életbelépő alapszabály értelmében 
is indítványt két hét előtt kell benyújtani s csak ha a 
választmányon keresztül ment, tárgyalható a gyűlésen. Ez 
értelelemben az Egerházy javaslatára vonatkozó indítványt 
a gyűlés a választmányhoz utalta. 

Erre Molnár Albert theol. tanár és értekezleti egy-
házi elnök lép a szószékre s »Egyház i életünk fejlesz-
tésének eszközeiről« tartott egy, nagy gonddal kidolgozott 
és sok tanulmányra s még több elmélkedésre és tapasz-
talatra mutató értekezést. A külföldi egyházak szokásai-
nak, intézményeinek ismertetése után hangsúlyozza, hogy 
a külföldeken mennyire el vannak terjedve még a nép 
rétegeiben is az egyházi iratok, s ezek ott a hit és a 
vallás erősítésére, a buzgóság és áhítat bensőségére 
mennyire nagy fontosságűak. Ezután a létesítendő szerve-
zeteket fejtegeti, melyek körében, a gyermektől és a kon-
firmáló ifjútól az egyház felnőtt és öreg tagjaiig, minden 
egyes vehesse ki körülménye, viszonya, munkaképessége 
és feladata szerint az evangéliumszerü »jobb részt ' . 
Mindenekelőtt a papok evangéliumi működése említendő. 
A jól készülés egyértelmű a híveknek a templomba való 
toborzására és a prédikáció meghallgatására. Azután be-



szél a tulajdonképeni evangélizációról, ennek módjairól, 
eszközeiről. Erre nézve nagyfontossággal birnak az ú. n. 
vallásos összejövetelek, melyeknél ima, ének és zene, fel-
olvasás, szavalás, iljúsági egyesületek bevonása és működ-
tetése csak emelni fogja az ily összejövetelek értékét és hatá-
sát. Föl lehetne újítani a szeretet-vendégséget is, különösen 
a reformáció ünnepe alkalmával, és az egész gyülekezet 
jelenlétében Nagyobb városokban a parókhiális rendszer 
hozandó be, hogy saját gyülekezetéhez való tartozás érzete 
minden hivő lelkében erősen kifejlődhessék, s a pap az ő 
egyes lokális gyülekezeteiben a társadalmi élet ápolására 
is gondot fordíthasson. — Az egyházközség erősítésének 
egy másik fontos eszköze a lelkész atyai gondozása, ille-
tőleg a családatyai intézmény behozása. A pap t. i. 
összehívja az egyházközség családatyáit, ezek bizottsá-
gokba oszolnak a munkamegosztás elvének alapján, s 
működéseikről időnként beszámolnak. S ekként a tagok 
szervezésével együtt fog járni a gyülekezetek szervezése. 
Szép szerep jut itt a női bizottságoknak s illetőleg a nők 
munkakörének, kivált a szegények és betegek gondozása 
s az árvák ügyének felkarolása tekintetében. Csakhogy 
ez a dolog, igy pusztán kivánva nem sokat ér, hanem — 
mondá nagy éljenzések között : — tétessenek mindezek a 
theológusok (papok) kötelességeivé, mint a hogy a r. katho-
likusoknál van; itt a jóakarat ra való bizás nem ér semmit 
sem! Végül az ifjúsági egyesületekről fejti ki nézeteit. 
Helyes alapon, jó vezetés mellett szintén sokat tehetnek 
az egyháztársadalmi élet előbbvitelére. Legjobb, ha lelkész 
és a presbitérium felügyelete alatt állanak. Természetesen 
az ily ifjúsági egyesületekben az ifjúsági istentisztelet kell 
hogy középpont legyen stb. 

Elnök megköszöni a tartalmas, szép felolvasást, a 
melynek értéke még nagyobb lesz akkor, ha az Évkönyv-
ben is megjelenik. Sándor József szintén örömmel csat-
lakozik az elnök köszönetéhez. Szerinte is minél szélesebb 
organizáció megvalósítására kell törekednünk. Megvallja, 
hogy a már életműködésben levő egyházpolitikai törvé-
nyek elé bizonyos aggodalmakkal nézett s tanulmányoz-
ván a külföldi különböző szektákat, lelkében mindjobban 
kijegecedtek bizonyos gondolatok, s ezek közt az, hogy 
az új idők folytán ujjá kell szerveznünk a presbitériumo-
kat. Csak nem szabad a végletekbe esni. Indítványozza, 
hogy az Évkönyvben megjelenő javaslatokat ki kell adni 
az egyházmegyék értekezleteinek, melyek aztán vélemé-
nyeiket a választmány által terjeszszék fel a központba. 
Jancsó Lajos marosujvári lelkész kívánja, hogy a jelesebb 
egyházi irók oly prédikációk és értekezések Írására sar-
kaltassanak, melyek külön heti füzetekben terjesztessenek 
el, s ez által a hívek lelkei fogékonyabbakká tétessenek 
az egyházi élet számára. Nagy Károly theol. tanár sze-
rint a felolvasás az egész szervezet rendszerét nem ölel-
hette fel, csak egyes elvi álláspontokat ér intet t ; a sok 
szó helyett valahára a tett mezejére, a cselekvés terére 
kiván lépni ; a közönyösség, tétlenség és hosszas aléltság 
után itt van már az ideje, hogy az egyháztársadahni 
működést megkezdjük, még pedig hosszas tervezgetések 
helyett sürgős munkákkal : ki-ki a maga körében, a 
maga talentuma szerint, a kijelölt útmutatások foly-
tán. Pokoly József theol. tanár a felolvasásból kifo-
lyólag mindenekfölött az alapelveket szeretné látni ; attól 
tart, hogy a felolvasó által fejtegetett szervezetek az egyén 
tevékenységére hátrányosan folyhatnak be ; már pedig a 
személyes szabadság korlátozása ellenkezik a protestan-
tizmus alapelvével. Molnár Albert reflexiói után dr. Bar-
tók György püspök szer in t : bármely gyülekezetben bár-
mely szervezet létesül, az a nagy organizmussal kell, 
hogy kapcsolatban álljon. Mi most a jelen értekezleten a 

felolvasásban kontemplált szervekből egyet sem akarunk 
létesíteni, csupán csak eszméket termelünk azok számára . 
Ezeket oda lenn az egyházközségekben és az egyházme-
gyékben kell megvitatni, forrásba hozni ; minél fogva a 
Sándor József javaslatához járul. Elnök ily értelemben 
enunciál. 

Következeti a mai nap, sőt az egész értekezlet 
fénypont ja : Váró Ferenc nagyenyedi tanár felolvasása 
»Vallomások és kérdések* c. alatt. Ebben a felolvasásban 
egy lelkipásztor beszélget barátjával. Elbeszéli neki a 
maga vallásos tudatának fejlődése történetét. Gyermek-
korának komoly óráiban odaadó hittel önként imádko-
zott. Később a kátétanulás évfolyamaiban kételyei tá-
madtak, a melyeket felnőtteknek helytelen, vagy pedig 
félig s roszul értett társalgásai is ápoltak benne, úgy 
hogy már a konfirmációval nem tudott megbarátkozni, 
kitérni próbált előle. Azután, a gimnázium felső osztá-
lyaiban, a természettudományi tanulmányok és olvasmá-
nyok egészen a materializmus világnézete felé terelték. 
Véletlenül világosodott fel, hogy a vallás voltakép nem a 
konfessziók tartalma, hanem érzelem az emberben, s hogy 
a saját »győződései* sem egyebek, mint ez érzelem 
tudat- tar talmának alakulgatása. Egyéni világnézletéről 
ekkor sem mondott ugyan le, de átalakította azt s kiegyez-
tette, teljes megnyugvására, a keresztyén és protestáns 
érzület szabadelvű követelményeivel. Ily a lakjában be is 
számol vele. 

Barátjának, mint iskolai hitoktatónak, tanulságul 
beszéli el ezeket e l ; aztán hat rendbeli, részletesen kifej-
tett kérdést intéz hozzá ja ; ezek fonalán megállapodik vele 
hat tételben, a melyeket ily szövegben terjeszt a mai 
értekezlet elébe: 

I. Korunkban az egykori orthodox vallásos és ke-
resztyén tudat sugalmazott egyöntetűségü tar ta lma helyébe 
temérdek változatosságú alanyias felfogások lépnek, még 
pedig természetes, lélektanilag jogosult utakon. Az ilyen 
felfogások típusait a proiestáns theológusnak vizsgálnia 
s velők, főleg hitoktatói hivatása szempontjából, számot 
vetnie kötelessége. 

II. A hitoktatás módszerét a lelkészképzőkben gya-
korlatilag is szemléltetni kellene, s e végre hitoktatói 
gyakorló-iskolát nyitni. 

III. Gyermekeknek, vallásos érzésök első ápolása 
céljából, szülőikkel egyetértőleg, bizonyos körülmények közt 
egyénenként való gondozása is kívánatos. Papjelölt if jaknak 
ily megbízatású legációkba bocsátása rendszerré volna 
teendő. 

IV. A hitoktatás munkáját , minden elszigeteltség 
gondos kerülésével, egyéb iskolai tantárgyak tartalmához 
es tanmenetéhez is lelkiismeretesen alkalmazva kell vé-
gezni. 

V. A középiskolai vallástanítás tervének és rend-
szerének céljául kell kitűzni az »egyetemes papság* esz-
méjének gyakorlati valósítását. 

VI. A hitoktatás egész vonalán az egyetemes ke-
resztyénség — istenországa — eszményét tartsuk állan-
dóan szem előtt. Ez szükségképen kizárja a vallási 
türelmetlenség tenyésztésének minden kísérletét. 

Ez volt a művészien kidolgozott, keresetlen egy-
szerűséggel s rokonszenves hangon tartott előadás, akként, 
hogy a hallgató a párbeszédet vélte hallani, melynek 
folyamán mily szépen kidomborodott a Krisztus eszmé-
nyi lénye! S mily igazi álláspontot foglalt el a vallásos 
érzéssel kapcsolatosan mély bölcsészeti felfogással elmél-
kedő tudós szerző akkor, midőn a protestáns egyházakat 
a keresztyénség mentsvárainak tekinti! Rátérve a beszél-
getés fonalán az iskolák tanrendszerére, emlékeztet, hogy 



régebben a vallás volt az iskolák főtárgva. De az iskolák 
ma mar nem vallásos intézmények. A vallas tanitasa nem 
középpontja az oktatásnak. Sőt a családi, társadalmi és 
egyházi nevelésnek sem alapja. Ez okból tudni szeretné, 
hogy mai napság a hívekben a vallásos érzület áll-e azon 
a ponton, mint száz évvel ezelőtt? A tanításban az le-
gyen a főtörekvés, hogy minél kevesebbet, de minél job-
ban tanítsunk, s hogy a tanító nyerje meg a tanuló lelkét, 
mit úgy lehet elérni, ha a tanítás lélektani alapon tör-
ténik. Nem marad érintetlenül érdekesebbnél érdekesebb 
eszmék fejtegetése kapcsan az a kérdés sem : miért üresek 
a templomok? S miután az igazi vallásos nevelésről s a 
felekezeti türelmetlenségről elmélkedik, bátran és követ-
kezetesen kimondja, hogy a Krisztus egyházát mindig 
azok sodorták harcba, a kiknek félteni valójuk volt. Ez 
pedig áldásos eredményre soha sem vezetett. 

A közbe-közbe is sűrű helyeslésekkel és éljenzések-
kel kisért beszéd midőn a végére ért, a lelkes ováció alig 
akar t megszűnni s időbe mult, mig Künn Géza gróf elnök 
alkalmat vehetett, hogy elismeréssel adózzék a tudósnak és 
tanárnak élvezetes és sok tanulsággal járó felolvasásáért. 
Az értekezlet érzelmének dr. Bartók György püspök adott 
kifejezést eme szavakban : Pengem azok a benyomások, 
melyek e percben lelkemet uralják, arra ösztönöznek, hogy 
a legőszintébb és a legmelegebb köszönetemnek adjak 
kifejezést. Mert megnyilatkozva láttam, a mi a protestan-
tizmusnak legmagasabb ideá l ja : a hit és a tudomány, az 
érzelem melegsége és a gondolat világossága egyesült 
ebben az értekezésben, mely most csodálatomnak tárgya. 
Itt az értekezlet szine előtt azon meggyőződésemet nyil-
vánítom, hogy ez a felolvasás a mai protestáns iro-
dalom gyöngye, mely a müveit német nemzet e nemű 
irodalmában is első helyen állana. — Azt hiszem, hogy 
az egész egyházkerület minden községében fogják ol-
vasni s gyermekeink az iskolákban fogják tanulni. Ha 
semmi egyebet nem tettünk volna, csak ezzel a felolva-
sással is elég lett volna téve az értekezletnek. Arra kéri 
a jelenlevő lelkipásztorokat: ne engedjék ezt a benyo-
mást elmúlni, hanem csatlakozzanak ehhez az érzelemhez 
és ehhez a gondolathoz. Igen tisztelt barátom, még egy-
szer forrón köszönöm a gyönyörű felolvasást.— Nagy Károly 
theol. tanár méltónak tartja, hogy ezt a felolvasást az 
idegen felekezetbeliek is és általában mindazok elolvassák, 
a kik előtt a hamisítatlan igazság még ér valamit. Java-
solja, hogy a választmány külön füzetben annyi példány-
ban nyomassa ki, a mennyi erre nézve szükséges. Buday 
Elek deési tanító azon örömének ad kifejezést, hogy az 
egyházkerületben és ezen értekezleten mint csillagokat 
látja tündökölni azokat, a kik az ő tanuló korában az 
enyedi kollégium jelesei valának. Sándor József szintén a 
köszönök mellé áll s egyszersmind indítványozza, hogy a 
felolvasásban foglalt javaslatok adassanak ki a theol. 
fakultás tanári karának megvalósítás, illetőleg véleménye-
zés céljából. Elfogadtatik. Váró Ferenc mélyen meghatott 
erzelmekkel köszöni meg az érdemén felül jött elismeré-
sekel ; ő a maga részéről ily nagy hatásra távolról sem 
számított. Ezt annak tulajdonítja, hogy a felolvasásában 
foglalt igazságok megtaláltak az utat és a visszhangot a 
hallgatók szivében. 

Egy kis szünet után Bedőházi János m-vásárhelyi 
tanár tartolt lelkes felolvasást a »Hit és tudomány« címe 
alatt. Fejtegetéseit azon kezdte, hogy az ember az igaz-
ságra van teremtve. Az igazságot kutatja mind az egy-
házi, nnnd a profán tudomány. De nem fogjuk megtudni 
soha. Kell-e ezért csüggedni ? Kell-e különbséget tenni a 
vallas és tudomány között ? E kettős kérdést vezeti le 
érdekesebbnél érdekesebb példák felhozásával, s a végén 

kimutatja, hogy a vallás és tudomány egymással har-
moniku-. egysegben állanak, egy forrásból : az igazság 
utáni szomjuhozásból fakadnak. Ezen elv érvényesülé-
sének áll szolgálatában a protestantizmus, mely épen azért 
oly szikla-fundamentumra építi az egyházat, melyet a 
Krisztus vetett meg. — Az éljenzésekkel fogadott, igen 
szép felolvasásért elnök köszönetét nyilvánítva. Deési 
Gyula esperes felszólalására felolvasó érdemét jegyzőköny-
vileg méltatni és a felolvasást kinyomatni határozta el az 
értekezlet. fc 

Végül Bodor Géza, felsö-csernátoni lelkész és espe-
res, az erdélyi egyházkerületben eddig megalakult Papi 
Értekezletek állapotáról és működéséről tartott egy nagy 
gonddal, sok utánjárással es fáradsággal kidolgozott, tanul-
ságos beszámolót, melyből mint hü tükörből lehetett 
meglátni, egyfelől, hogy minő thémákról értekeztek, minő 
tárgyakról tartottak eszmecseréket az egyes körök ; más-
felől, hogy minő tanulságok és eredmények vonhatók ki 
jövőre, illetve az ezutáni feladatokra nézve. Elnök meg-
köszöni és az Évkönyvben megjelenik. 

Az időnek mar két óra elmultával is a jó délutánba 
való belenyúlása miatt Nayy Károly theol. tanárnak »A 
protestantizmus mai jelentősége* c., valamint S:ász Bela 
püspöki titkárnak jelzett felolvasása elnöki enunciáció 
következtében ezúttal elmaradt. S miután még a gyűjtő-
ívek s az évkönyvre vonatkozó intézkedések is megtélet-
tek, elnök a jól kezdett munka örömével s a jól folyta-
tásnak reményével zárja be a már megalakult egyházi 
értekezletet, — Istentől áldást kívánván a munkás tagokra 
és tényezőkre. A szép berekesztő szavakat dr. Bartók 
György püspök viszonozta az elnökre, s éljsnzésektöl 
kisérve köszönte a nagytudományú, mély vallásos érzelmű 
s ritka buzgalmú és áldozatkészségű világi főúrnak, érte-
kezletünk kimagasló elnökének, egyházunk iránt ez al-
kalommal is tanúsított lelkes tevékenykedéseit, — a kihez 
adjon az Isten minél több hasonló buzgó tagoi ' 

Benke István, 
ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Anglia és a pápás sajtó. — Az anglikán egyházi válság. — Uj for-
dulat a kvekerizmusban. — A skót presbiteri egyházak egyesülése. 

A sok oldalú Róma praktikái közé tartozik, hogy 
a hatalmas angol nemzetet becézgelés által megnyerje; 
de azért alkalomadtán kirohanásoktól sem kiméli meg, 
hogy ellenök ingerelje a kontinentális népeket. Ismert 
dolog, hogy a búr háború megkezdése óta a vatikán orga-
numa, az Osservatorc Bomano vezette az angol ellenes 
kampányt. Az is nagyon valószínű, hogy nem az eretnek 
búrok iránt vaió lúlságos rokonszenvből, hanem inkább 
az angol nép géniusza ellen való ösztönszerű gyűlöletbe)'. 
Az angol-szászok teljes polgári- és vallás-szabadsága az, 
a mit a Vatikán be nem vehet, a mivel kibékülni soha 
sem tud. Mert ezek az ultramontani/.mus leghatásosabb 
ellenségei. Legalább a >béke-pápa« 18K8-ban így irt a 
toursi érsekhez: »Bizonvára tűrhetetlen dolog, hogy a 
magukat katholikusoknak nevező laikusok nem álallanak 
jogot formálni arra, hogy mindenki felöl Íteletei mondja-
nak, még a püspököket sem véve ki. Azt képzelik, sza-



badon gondolkozhatnak és cselekedhetnek, minden oly 
dolgokban is, mely nem függ össze az isteni hittel. Az 
engedelmesség nem csupán a hit dolgaiban követelhető; 
a püspöki tekintély sokkal tágasabb mezőre terjed ki.* 
A szabadság mindig »tűrhetetlen dolog* volt a latin né-
peknél. S miután a latinfajok kvintesszenciája a jezsuita-
ság, melynek eszménye és törekvése a népeket vallási és 
politikai téren vak engedelmességben, katonai vas fegye-
lemben tar tani : nagyon is érthető a jezsuiták lapjainak 
angol-gyűlölete. Mi pedig reméljük, hogy mindenféle ma-
hinációk dacára az angol népet géniusza megóvja attól, 
hogy valaha jezsuita járom alatt nyögjön. 

* * * 
Az anglikán egyház válsága lassan halad a kibon-

takozás felé. A római ritust majmoló papokat nagy bánat 
és csalódás érte. Az érsekek sok becsempészett szertar-
tást most már nyiltan kárhoztatnak, — s különösen 
ellene mondanak az urvacsorai jelek rezervációjának, — 
vagyis, hogy az oltáron megáldott jegyek félretétessenek 
a netán azzal később élni akarók számára. Ezt babona-
ságra vezető szokásnak tartják, s helyesebbnek tekintik 
a régi gyakorlatot, az urvacsorai elemeknek a kiszolgál-
tatás alkalmával való megáldását. De még gyászosabb 
rájuk nézve az ébredező protestáns közszellem felbuzdu-
lása. Az evangeliumi irányú anglikánok erősen készülőd-
nek az általános képviselő-választások elé. És ez fontos 
dolog, mert a parlament ellenőrzi az anglikán egyház 
ügyeit. A népet felhivó röpiratok egymást érik, s igen 
valószínű, hogy az egyházban rendet teremteni akaró 
törvényjavaslatot el nem fogadó gentlemenek ki is ma-
radnak a képviselőházból. A javaslat főbb pont ja i : A 
püspököktől vétessék el a rituáliskodó papok ellen 
megindított ke resetet föltartózlatható veto-jog; továbbá: 
makacs engedetlenség esetén a pap javadalmától meg-
fosztható stb. Igen nagy kár, hogy az anglikán egyház 
protestáns érzelmű tagjai két pártra oszolnak. Az evan-
géliumiak megelégesznek a parlament által gyakorolt 
közvetett felügyelettel, — míg a reformpártiak úgy a 
gyülekezeti életben, mint a létesítendő püspöki megyei 
gyűlésekben nagy befolyást akarnak a laikusoknak biz-
tosítani. Ha a két párt egyesülni tudna, könnyen legyőz-
hetné az egészségtelen és veszedelmes szacerdotalizmust. 

* * 
* 

A mi nazarénusainknak mustrául szolgáló kvekerek 
egyik fő sajátsága tudvalevőleg az, hogy rendes igehirde-
tőik nincsenek. A gyülekezetben bármelyik tag beszélhet 
»a lélek indítására*. Ámde, Spurgeon szavai szerint, ez 
a rendszer »csaknem teljesen hajótörést szenvedett* az 
újabb időkben; mert az érett és sokat tapasztalt férfiak 
és nők, a kik kiváltkép alkalmasak volnának az »atya-
fiakat« tanítani, buzdítani, többnyire hallgatnak, várván 
»a szupranaturális indítás* kétségbevonhatatlan jeleit. 
Mások meg, a kik rögtönözve beszélni nem tudnak s az 
előkészületre vagy idejük nincs, vagy pedig elvük van, szintén 
némán maradnak. így a gyülekezet akárhányszor szét 
oszlik, a nélkül, tiogy egymást tanítanák, buzdítanak. E 

bajon segítendő, a mult évben kiküldött bizottság valami 
igehirdető-félék beállítását javasolja a gyülekezetekbe. De 
mindamellett ragaszkodnak az ihleteit és »profétikus« 
prédikáláshoz. A javaslat szerint, az igehirdető nem fogja 
hinni, hogy >a gyülekezetben egyedül az ö szive van 
megszentelve, egyedül ő fegyelmezi önmagát, egyedül Ő bir 
készséggel a szólásra és ő ismeri az embereket«. — Ez 
a fordulat azért érdekes, mert jelzi a szükségességet 
mely az igehirdetői hivatalnak léteit adott s jelzi az utat, 
a melyen az ős keresztyén gyülekezetek (I. Kor. XIV.) 
a kezdetleges állapotból a rendezettebb viszonyokra át-
mentek. 

* * 
* 

A skót szabad református egyházak egyesülése, mely 
a mult évben tervbe vétetett, mint annak idején hirt ad-
tunk róla, immár ténynyé valt. Mindenekelőtt szükséges-
nek tartjuk megjegyezni, hogy a volt három skót refor-
mátus egyház között levő kölönbség nem tanbeli, hanem 
egyházkormányzati volt. Az állam-egyház (Established 
Church), vagy mint közönségesen mondják: Auld Kirlc (régi 
egyház), megtartotta a pápistáktól átvett pntronátusi intéz-
ményt és az államnak is nagy befolyása van az egyház 
ügyeinek intézésére. Az egyháznak állami gyámkodás alól 
való kiszabadítása céljából már a mult században több 
ezeren kiváltak az established church-ból és a United 
Presbiterian Ghurch-öt (egyesült presbiteri egyházat) 
alkották meg. Alap elvük : az egyház szabad és független 
társaság ; az államnak az egyház ügyeibe legcsekélyebb 
beavatkozást sem engedni meg, tőle semmiféle segélyt 
el nem fogadni. — 1843-ban pedig a Free Church (sza-
bad egyház) alakult meg az államegyháztól elszakadt 
hivek százezreiből. Ezek alapelve is az egyház felszaba-
dítása és függetlenítése az állami gyámkodás alól, azzal 
a különbséggel, hogy az állam segítségét adandó alka-
lomkor elfogadhatónak tartják, de azért cserébe az auto-
nómiáról nem mondanak le. Harminc évig érett a két 
utóbbi egyház egyesülésének eszméje. Az egyesült pres-
biteri egyház zsinata a mult héten egyhangúlag, a szabad 
egyházé pedig 592 szóval 29 ellenében mondotta ki az 
egyesülést. Az egyesülés ünnepségei folyó évi október hó 
31-én tartatnak meg ; addigra a kiküldött bizottságok el-
intézik az egyházi javak kö/ös használatának kérdését. 
Ez pedig, reméljük, sikerülni fog, mert a sokkal gazda-
gabb Free Church-beliek nagylelkű felfogását fejezte ki 
egyik vezéremberük, a derék Rainy professzor, az egye-
sülés legkiválóbb előharcosa, midőn a zsinaton, egy cse-
kély töredék aggságoskodására így felelt: Az egyház nem 
közkereseti, hanem lelki társaság, ezért nem szabad meg-
engedni, hogy az anyagiakhoz való túlságos ragaszkodás 
által magát bilincsekbe verje. — Ez az egyesülés, ügy 
véljük, csak áldásos lesz. Összevetett vállakkal még több 
sikerrel fogják folytatni a jó munkát, a mit eddig külön-
külön is buzgón teljesítettek : a békesség evangéliumának 
hű terjesztését. 

A Chr. W. után. — a — s . 



E G Y H Á Z . 

H á l a n y i l a t k o z a t . Miskolci papságom ötvenedik 
évfordulójának emlékére, folyó évi június 10-én lefolyt 
egyházi ünnepély alkalmából oly sokan adták jelét irán-
tam való rokonszenvüknek, jóindulaiaiknak, részint mint 
erkölcsi testületek kiküldöttei, megbízottai, részint mint 
rokonaim, barátaim, személyes jóakaróim: hogy legjobb 
akarat mellett sem vagyok képes jóságukért s megtisztelő 
figyelmükért hálás köszönetemet másképen kifejezni, mint 
e köszönőlap útján. Fogadják azért hálám kifejezését 
irányomban nyilvánított jóságukért, mint olyat, mely szivem 
lapjáról van e lapra másolva. Miskolc, 1900. június 
hó 12. Kan Bertalan ev. ref. püspök. 

A budapesti evang. egyházak szervezése ügyé-
ben kiküldött bizottság gyűlést tartott s tudomásul vette 
a gyülekezetek válaszát. Abban állapodott meg a bizott-
ság, hogy egy község határán lehet több önálló anya-
egyház is, azért a mostani egyházak önállásukban meg-
hagyhatok; habár az egyesülés, mind a budapesti egyház, 
mind a közegyház szempontjából nagyon kívánatos volna. 
A kisebbség az önálló egyházakat kerüleienkint elkülönítve 
kivánja szerveztetni. A bizottság azt javasolja, hogy 
mindegyik egyház irja össze híveit, hogy a közalapot a 
szerint lehessen Budapestre is kivetni; minthogy pedig a 
magyar egyház híveinek száma azt az alkotmány szerint 
megköveteli: szervezzen a gyülekezet uj lelkészi állomást. 
(Ev. Eyyh. I*k.) 

A dunáninneni evang. egyházkerület folyó évi 
augusztus hó 14—16. napjain fogja közgyűlését megtar-
tani Balassa-Gvarmaton. 

A somlyóvidéki evang. lelkész-egyesület f. hó 
6-án tartotta meg értekezletét, a melynek érdekességét 
és fontosságát nagyban fokozta Gyurátz Ferenc püspök 
elnöki megnyitóbeszéde. Megelőző istentisztelet és ürvacsora-
osztás után Gyurátz Ferenc püspök hosszabb megnyitó 
beszédet tartott, a melyben mély bölcseséggel reámutatott 
arra, hogy mi a magyarázata a bensejében már magát 
lejárt r. katholicizmus mai sikereinek és ezzel szemben az 
evangéliumi protestantizmus veszteségeinek. Az ember 
maga érzi — úgymond — gyengeségét; keresi a támaszt, 
keresi a feltétlen megnyugvást, a feltétlen tekintélyt, hogy 
ez előtt leborulva meghódoljon, de egyúttal ennek szár-
nya alatt teljes nyugalomban élhessen. Innen van a 
társadalmunkban is észlelhető anyagelvüség, másrészről 
pedig az emberiségnek szellemi gyámság utáni vágyódása. 
Innen van a r. katholikus egyháznak ujabb és ujabb 
diadala, az ultrainontanizmus előnyomulása. A kik meg-
unták a harcot, a kik magukat gyengéknek érezik a 
a szabadság eszméjéért folytatandó küzdelemre és nyuga-
lomra vágynak: — azokat a r. kath. egyház Ígéreteivel 
magához vonja. társadalom egy része hajlandó e csá-
bító szavakra hallgatni és szívesen ismeri el az egyház 
gyámságának üdvözítő voltát, mely az ö feltétlen alárendelést 
követelő szavaival : »nezd, egyszerűen ide adod magadat 

— lelked üdvösségéről nem kell gondoskodnod, az az én 
gondom!« — sokakat von a maga gyámsága a l á ! — 
Ezzel szemben a protestantizmus az igazság kutatását, 
a lelki szabadságot, önállóságot, küzdelmet és az egyéni 
felelősséget hangoztatja, a melyektől, különösen pedig ez 
utóbbitól fél és irtózik a mai enervált és bűnös gene-
ráció, — s ebben van a protestantizmus sikertelenségé-
nek és veszteségeinek magyarázata. De ha ez igy van 
is, azért a protestáns egyháznak nem szabad s nem 
lehet a küzdelmet feladnia, mert a mit ő hirdet, az a 
Krisztus tanítása, az az igazság. A küzdelmet folytatni 
kell lankadatlanul, a mig a köztudatot át nem hatják 
az evangelium igazságai. S ebbe a küzdelembe be kell 
vonni a hivek seregét is, hogy legyenek támogatói a lel-
készeknek. A folyó ügyek és a jelentések elintézése után 
Szily Lénárd gergelvi lelkész olvasta fel »Az önképzés i rő l 
irt értekezését. Az indítványok tárgyalása folyamán több 
aktuális kérdés került szóba. így az értekezlet, Porkoláb 
Gyula indítványára magáévá tette azt az eszmét, hogy 
gyűléseire a jövőben világiakat is meghiv, hogy ezekben 
érdeklődést keltsen az egyházi élet iránt. Elfogadta az 
értekezlet Balogh István azon indítványát is, mely a 
gyülekezetek anyagi jólétének biztosítása céljából ingatla-
nok vásárlását ajánlja. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A gelléri ref. egyház meghívás 
útján Gálff'y Gyula segédlelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

A r. kath. kongrua-bizottság f. hó 11—19. nap-
jai közt több izben ülésezett. A 11-ki ülésen megválasz-
tották a nagyobb egyházi javadalmak felülvizsgálatára 
alakított tizenötös bizottságot és meghallgatták Timon 
Ákos központi előadónak, a jövedelmi bevallások felül-
vizsgálatának eredményéről tett jelentését. E szerint az 
esztergomi érseki tartományban 1079, a kalocsa-bácsi-
ban 119, az egriben 368, a gyulafehérvár-fogarasiban 1493, 
a zágrábiban 19 plébánia jövedelme szorul a 800 frtig 
való kiegészítésre. E célra összesen 2.506,6(50 korona 
volna szükséges. Ehhez járulna még a segédlelkészi jöve-
delmek 500 frtig való kiegészítése, mely célra 204-.706 ko-
rona volna szükséges. — A 13-ki ülésen elfogadták a 
bevallási iveknek a revízió szerinti kiigazítására vonat-
kozó előadói indítványokat és megválasztották a kegyúri 
viszony szabályozásának, a párbérszolgáltatások, a stóla-
díjak és alapítványok, a görög, szert. kath. lelkészségek 
szabályozásának kérdésével foglalkozó négy szakbizott-
ságot. Ezeken kivül még több ülést is tartott a bizottság, 
azok tanácskozásairól azonban, mint bizalmas lermésze-
tüekről, nem adtak ki semmi tudósítást. 

Tisza István a mai felekezeti viszonyokról. 
Tisza István f. hó 19-én vette át a biharmegyei sza-
badelvű párt elnökségét, s ez alkalommal mondott be-
szédében megemlékezett a mai feszült felekezeti viszo-
nyokról is. Kárhoztatott és elitélt minden olyan törekvést, 
a mely a magyar nemzet fiai közé a felekezeti torzsal-
kodások és harcok üszkét akarná dobni; de hogy ilyen 
törekvések vannak, arra ő is reámutatott, a mikor íel-

60* 



hivta a figyelmet arra, hogy a felekezeti élet terén 
1867 ota retrográd törekvések ütötték fél fejőket. Ezeket 
nem az egyházpolitikai törvények idézték fel, sőt ellen-
kezőleg, ezek tették szükségessé az új egyházpolitikai 
törvények megalkotását. Ezek a retrográd törekvések az 
ujahb időben mind vakmerőbben és brutálisabban lép-
nek fe', s oda szeretnék kényszeríteni a többi egyháza-
kat is, különösen pedig a protestánsokat, hogy az egyol-
dalú felekezeti politika terére lépjenek. Ez volna csak az 
igazi veszedem. Ő a protestáns szempontokat, protestáns 
ügyeket, protestáns életet csak az egyházi élet terén ismeri 
és az egyházi élet terén is csak az intenzív és nem egyszers-
mind agresszív működésben. A politikában e hazában sem 
r. katholikus, sem protestáns politikát ismernünk nem szabad, 
— s nem ismerne nagyobb szerencsétlenséget sem a protes-
tantizmusra, sem az ország közügyeire nézve, mintha az egy-
séges szabadelvű magyar közfelfogást sikerülne felekezeti 
szempontok szerint darabokra tépni. — íme, igy beszélt Tisza 
István, s szavai után kérdezhet jük: mi protestánsok 
akarunk-e felekezeti politikát cs inálni? mi akarjuk-e az 
ország nyugalmát felzavarni, s nem azok a ^retrográd 
törekvések«-e, a melyek Rómából kiindulva, érvényesülni 
akarnak egyházi, politikai és társadalmi téren egyaránt ? 

A p e s t i r e f . e g y h á z m e g y e l e l k é s z i é r t e k e z l e t é t 
f. hó 26-ikán Újpesten fogja megtartani. Tárgysorozat : 
Délelőtt 10 órakor istentisztelet az újpesti ref. templom-
ban. Prédikál Arany Gusztáv, péczeli lelkész. Az érte-
kezlet tárgyai: 1. Gyülekezeti teendőink a mai felekezet-
közi viszonyok közt. Előterjeszti Benkö István rákos-palotai 
lelkész. 2. Az orsz. lelkészi nyugdij-intézet kérdése. Elő-
terjeszti Mády Lajos újpesti lelkész. 3. Jelentés az egyházi 
adózás ügyében, a korábbi értekezlet megbízásából. Elő-
terjeszti Fábián Dénes kispesti lelkész. 4. Esetleges indít-
ványok. Értekezlet után társas ebéd a rákos-palotai erdőben. 

A b u d a p e s t i r e f . e g y h á z p r e s b i t é r i u m a f. hó 
19-én ülést tartott, a melyen először felolvastatott a f. 
hó 10-én tartott tisztújító közgyűlés eredményéről szóló 
jelentés és annak alapján tudomásul vették az uj algond-
nok, presbiterek és egyházgazdasági bizottsági tagok meg-
választatását. Ugyanezen alkalommal letették a hivatalos 
esküt dr. Puky Gyula algondnok és Bernátb Géza és 
dr. Szabó Aladár uj presbiterek. 

M e g d ö b b e n t ő d o l o g r ó l é r t e s ü l ü n k Udvarhely 
megyéből, a mely a mellett tesz szomorú bizonyságot, 
hogy a napok, a melyekben élünk, csakugyan gonoszok. 
Menyhárt András, az udvarhelyi ref. egyházmegye leg-
közelebbi gyűlésén, esperesi jelentésében sajnálkozással 
emlékezett meg arról a zaklatásról, a melyben a dobói 
reformátusok részesülnek, a kiknek a tanfelügyelő meg-
tiltotta gyermekeik magán úton való taníttatását és kénv-
szerítette a gyermekeket a két és fél kilométerre fekvő 
vágási r. kath. iskolába járásra . Erről az esperesi jelen-
tésről úgy tudósított az Erdélyi Prot. Lap levelezője, hogy 
Dobóban »az ul t ramontánoknak még a tanfelügyelő és a 
megye is tolja a szekerét«. Ebben a saját megsértését 
látta a megye, s Damokos Andor alispán hivatalos átirat-
ban vonta felelősségre Menyhárt András esperest, köve-
telve a közlemény helyreigazítását, ellenkező esetben 
pedig a püspök útján való elégtételvétellel fenyegetőzve. 
A derék esperes erre a furcsa átiratra a leghatározottabb 

visszautasítással felelt, kijelentvén, hogy az alispán úr kímélje 
meg hasonló atiratoktól, mert nem ismer oly törvényt, 
vagy jogot, a melyek alapján kérdőre vonhassa őt valaki 
egy olyan cikkért, a melyet nem irt. A törvény rendes 
útjára utasította tehát az alispán urat. Mint halljuk, az 
alispán úr, a ki különben reformátusnak vallja magát, a 
püspöknél tett panaszt és kért elégtételt. A fejleményeket 
kíváncsian, de nyugodtan várjuk, s az egész furcsa ügyre 
legközelebb érdemlegesen visszatérünk. 

T e m p l o m a v a t á s o k . A lápaföi ref. egyház mult 
hó 27-én avat ta fel nagy áldozatokkal renovált templomát. 
A felavató ünnepélyre megjelentek a környék intelligen-
ciája, valláskülönbség nélkül és a szomszéd ref. gyüleke-
zetek hívei közül is igen sokan. A felavató beszédet, mint 
esperesi megbízott, Póth József gyönki lelkész mondotta. 
Utána Fejes György helyettes lelkész, a kinek a templom 
renoválása körül igen nagy érdemei vannak, olvasta fel 
a gyülekezet majdnem 300 éves tör ténetét ; végül Fejes 
György alkalmi agendázása után, Elekes gyönki gimn. 
tanár segítségével kiosztatott az úrvacsora. Délben barát-
ságos ebéd volt, utána pedig az iskola udvarán vidám 
népmulatság zárta be az emlékezetes napot. — A domo-
nyi evang. egyház renovált templomát f. hó 10-én avat ta 
fel Sárkány Sámuel püspök. A renovált templom a kis 
egyház felügyelőjének, Glück Frigyesnek áldozatkészségét 
hirdeti, a mennyiben a restaurációnak mintegy 24 ezer 
koronára rúgó költségeit Glück Frigyes maga viselte. A 
felavató ünnepély illusztris vendégeket hozott a kis gyü-
lekezetbe, részint Pestről, részint a vidékről, a mennyiben 
a püspökön és a nagylelkű adakozón kivül jelen voltak 
Podmaniczky Frigyes báró, Zsilinszky Mihály államtitkár, 
Prónay Dezső báró, Márkus József budapesti főpolgár-
mester, Podmaniczky Géza báró, Rózsavölgyi Gyula buda-
pesti alpolgármester, Vaszilievits János budapesti tanácsos, 
He'itai Ferenc országgyűlési képviselő, Török József ceglédi 
főesperes, botfai Hűvös József, Kapczy Vilmos gödöllői fő-
szolgabíró, Magyarevics Mladen dr. városi orvos, Seges-
vári Jenő, Grosner Sándor, dómonyi Domony Ödön, 
László Zsigmond és még többen a környék uraiból. A 
felavatásnál Szilárd János domonyi és Moravcsik Mihály 
aszódi evangelikus lelkészek segítettek a püspöknek a 
szertartásban. Délben sátor alatt lakomára gyűltek a 
vendégek és a község színe-java s itt számos áldomás 
hangzott el. 

I S K O L A . 

A b u d a p e s t i r e f . t h e o l ó g i a i a k a d é m i a k ö r é b ő l . 
F. hó 19. és 20. napjain folytak le, a theológiai választ-
mány tagjai és a tanárok előtt a nyilvános évzáró vizs-
gálatok. A vizsgalatok eredményei általában kielégítők 
voltak, különösen pedig az I. és III. év mutatott fel igen 
szép eredményt. Huszadikán délután tartatott meg a záró-
ünnepély, a melyen kiosztattak az ösztöndijak és a pálya-
munkák jutalomdijai. A Csontos-féle 200—200 koronás 
ösztöndijat nyer ték: a IV. évről Makay Lajos szenior, a 
III. évről Forgács Gyula, a jövő tanévi szenior, a II. év-
ről Kájel Endre, az I. évről Bocsor László. A Gerenday 
Antal-féle alapítvány 100 koronás kamatát Mészáros János 
III. éves, a Ballagi-alap 96 korona 40 fill. kamatá t 
Böszörményi Jenő I. éves, a Gerenday József-féle 50 ko-
ronát Nyáry Pál III. éves, a Polgár-féle 50 koronát 
Széless Sándor I. éves, a Hubay-féle 50 koronát Keresz-
tes Gyula II. éves, a Szász Károly-féle a l ap 32 korona 
kamatát Kemenczkv Gyula II. éves növendék nyerte el 
A szónoklati verseny 32 korona díját a vizsgáló bizott-



ság Var jas József III. éves növendéknek ilelte oda. Az 
intézeti pályatetelekre beérkezett két munkát nem talaitak 
megfelelőknek a birálók s így a pályadijak nem adattak ki. 
Az önképzőkör által kitűzött pályatételekre beérkezett mun-
kák mind juta lomra érdemeseknek Ítéltettek s a pályadijak 
kiadattak. Az egyháztörténeti pályatétel nyertese Forgács 
Gyula III. éves növendék lett; a filozófiai és exegetikai 
pályadijaknak magokat meg nem nevezett elnyerői a jutal-
makat (30 és 20 korona) a theologiai konviktusi alapra, illetve 
a szeptemberben megindulandó »Ébresztő« cimű ifjúsági 
közlöny alapjára adták. — Szőts Farkas igazgató man-
dátuma lejárván, helyébe az 1900/901—1902/903. ciklusra 
dr. Szabó Aladárt választotta meg igazgatóvá a tanári kar. 

A k o l o z s v á r i ev. re f . s z e r e t e t h á z az 1900-iki 
tanévre 42 növendéknt vesz fel a benlakók közé és pedig 
elsősorban az erdélyi ev. ref. egyházkerület papjai és 
tanárainak 10 évet betöltött árváiból, kik bennlakásuk 
ideje alatt az országos gyám és nyugdíj-intézetből nyert 
évi járulékaikat az intézet pénztárába kötelesek beszol-
gáltatni ; másodsorban felvétetnek a kerületbeli ref. papok 
s tanárok leányai 240, illetve 400 korona ellátási dijért, 
mely negyedévenkint előre fizetendő. A keresztlevéllel, 
iskolai, orvosi és ujraoltási bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványok folyó évi augusztus hó l-ig nyújtandók 
be az igazgatósághoz. 

É r t e s í t é s . A nagyváradi ev. ref. leánynevelő-intézet 
iuternátusába a jövő 1900/901-ik tanévre leendő felvétel 
iránt az iskolai, születési, orvosi és himlőoltási bizonyít-
ványnyal fölszerelt kérvények f . évi augusztus hó 1-sö 
napjáig a nagyvárad-újvárosi ev. ref. lelkészi hivatalhoz 
nyújtandók be. Elhelyezésért a községi polgári leányiskola 
I — III., valamint a r. kath. óvónőképző Il ik évfolyamára 
belépni akaró tanulók folyamodhatnak. Az ellátási díj 
fejében a tiszántúli ev. ref. egyházkerület területén mű-
ködő lelkészek és tanitók 3C0, más egyházkerületben lakó 
lelkész és tanitó vagy más társadalmi állású szülék prot. 
vallású gyermekeik után 400, egyéb hitfelekezetüekért 
pedig 500 koronát fizetnek, mihez orvosi tiszteletdíj cimen 
meg 14 korona számítandó. A szervezeti szabályzat értel-
meben e dijak évnegyedes vagy, az igazgató-bizottságtól 
nyert engedély folytán, havi egyenlő részletekben pontosan 
előre törlesztendők. A ^zene-, nyelv-, ének- és tánctanítás, 
úgyszintén az évi 16 koronában megállapított mosatás 
külön dijazás mellett történik. Egyéb felvilágosítással a 
fent jelzett lelkészi hivatal készséggel szolgál. Nagy-
váradon, 1900. junius hó 15-ikén. Az igazgató-bizottság. 

A v e s z p r é m i re f . e g y h á z m e g y e i tanítóegye-
s ü l e t f. hó 5-en tartotta meg közgyűlését Veszprémben. 
Fontos tárgya volt a gyűlésnek az osztatlan iskolák 
külön tantervének kérdése, a melyben az egyesület az 
egységes tanterv mellett foglalt állást. Felolvasásokat tar-
tottak : Fejes G. mencshelyi és ifj. Borbély K. magyar-
harnagi tanitók. Tárgyalták az egyházkerületi uj iskolai 
rendtartást , s rendelkezéseit általában helyeselték, de 
kívánatosnak mondták ki, hogy azok mindenütt egyenlő 
szigorúsággal is hajtassanak végre. Ugyancsak elhatároz-
tak, hogy megkeresik az egyházmegyei közgyűlést az 
iránt, hogy a rendtartásnak az iskolai körök megalkotasa, 

a körfelügyelő lelkészek és tanítók kinevezésére vonatkozó 
rendelkezéseit hajtsa végre. Kívánatosnak mondta ki a 
gyűlés a tanítók és az iskolák osztályozásának és ezek 
nyilvánosságra hozásának megszüntetését. Elég volna csak 
azt jelezni, hogy ez az iskola megfelelő, vagy ez nem 
megfelelő. A nem megfelelő iskolák tanítóit pedig vonja 
felelősségre a felsőbb hatóság. Pintér D. várpalotai tanító 
emlékbeszédet tartott néhai vámosi Papp István lelett. 
Elhatároztak, hogy a Tanítók-Háza alapjához egyelőre 
50 koronával járulnak, s hogy belépnek a ref. tanítók 
orsz. egyesületébe. A tisztújítás megejtése után, Balassa 
G. indítványára háromtagú bizottságot küldtek ki, javas-
lattétel végett az iránt, hogy az egyesület özvegy-árva 
alapja, a tagok és segélyezendők kihalása után mi célra 
fordíttassék ? 

J o g i e l ő a d á s o k a z e p e r j e s i t h e o l ó g i á n . Az egy-
ház és az állam újabb szerves kapcsolata szükségessé s 
a theologia s a jogakadémia ősrégi bensfi viszonya java-
solttá teszi az általánosabb és szükségesebb jogi ismereteknek 
a theológusokkal való közlését. Hogy ez megtörténhessék, 
e végből az eperjesi ev. jogakadémia tanári kara junius 
11-ikén a következő határozati javaslatot hozta : A jog-
akadémia tanárikara, abban a komoly meggyőződésben, 
hogy a lelkészi pályára lépőknek felette nagy szükségük 
van a hazai jog legalapvetőbb elveinek ismeretére, öröm-
mel veszi a testvér tanintézet tanárkarának megkeresését, 
mely a kar körében régóta ápolt és helyesnek ismert 
eszmét óhajt megvalósítani, s a maga részéről, a legkész-
ségesebben szolgálatot kívánván tenni a tiszai ág. hitv. 
ev. egyházkerületnek, illetve a kerületi theológiának, — 
a mint ezt eddig a »Közegészségtan* hallgatására nézve 
is minden tanévben lehetővé tette. — szíves örömmel 
kimondja azt, hogy minden tanév második felében egy, 
heti 2 órás, speciál-kollégium vétessék fel a jogakadémia 
tanrendjébe és pedig felváltva -a magyar lcötjog, illetve a 
magyar magánjog köréből, a mely a theológia ifjúsága 
által, az ezekre beiratkozó joghallgatókkal együtt, szabadon 
hallgatható s a hallgatás indexükben szabályosan igazol-
ható legyen. A jelzett speciál-kollegiumok tanárai különös 
figyelemmel lesznek arra, hogy a közjog és illetve a 
magánjog keretéből a kerdéseket, a melyeket magyaráza-
taik fel lógnak karolni, első sorban a theol. hallgatók szük-
ségleteire tekintettel valaszszák meg. Legcélszerűbbnek a 
kar azt tartja, ha a kollégiumok csak a következő álta-
lános cim alatt hirdettetnek: »Válogatott kérdések a 
magyar közjogból*, illetve »a magyar magánjogból*. Kz 
előadások tervére és az ezek megtartására vonatkozó 
kari határozatra nézve a kar kikéri a kollégiumi igazgató 
választmány jóváhagyását. — Igen üdvös terv és szán-
dék. Ajánljuk az ügyet többi theológiáink figyelmébe is. 

T a n i t ó é r t e k e z l e t i k ö z g y ű l é s . A felső-borsodi ev. 
ref. egyházmegyéhez tartozó sajo-seentpéteri járás tanító-
sága junius 8-án tartotta évi szokásos közgyűlését Sajó-
Szentpéteren, Elek József bábonyi lelkész elnöklete mellett. 
Mint vendégek jelen voltak: Vadászy Pál esperes és Szuhay 
Benedek e. megyei főjegyző. Elek József elnöki megnyitó-
jában, utalva a nagymérvű felekezetközi harcra, melyet 
a túlsó táborban olyan nagy erővel indítottak meg elle-
nünk, kiemelte a protestáns iskolák magyar nemzeti vol-
tának nagy szükségességét, s lelkes szavakkal hívta fel a 
tanítókat a protestáns öntudat fejlesztésére, a vallásos 
szellem ébrentartására. Utána Nagy Jenő sajó-szentpéteri 



tanító tartott gyakorlati előadást a számtanból az V—VI. 
oszt. növendékeivel, az összetett hármas szabályról. Mészáros 
Bálint s.-ecsegi tanító a szőlőoltás különféle fajtáját mu-
tatta be. Nagy Jenő a gyümölcs-termelésről és a faiskola 
célszerű beosztásáról tartott előadást. Azután a vita-kér-
dések kerültek tárgyalás alá. Első kérdés volt: Kivehetö-e 
a pálca, mint fegyelmet tartó eszköz a néptanító Iczéböl ? 
Az érteklet ha tá roza ta : egészen nem; de csak a legszük-
ségesebb esetben használandó. A második kérdés a gyüle-
kezeti énekkarok és népkönyvtárak fontosságával foglal-
kozott. Kimondták, hogy a gyülekezeti énekkarokra és 
népkönyvtárakra okvetlen szükség van. A Magyar 'Tudo-
mányos Akadémia által 1837. évben 200 arany nyal 
jutalmazott népiskolai vezérkönyvben található régi ver-
ses arany A. B. C-t az iskolákba újból behozták, s a 
versek átdolgozására Szuhay Benedek főjegyzőt kérték 
fel. Nagyobb vitára adott alkalmat a 18 évvel ezelőtt el-
fogadott »kerületi tanterv* és a kiadott tankönyvek ügye 
is. Az értekezleti közgyűlés kevésnek tar t ja a vallás és 
énektanítására szánt időt. Továbbá magyar nemzeti szem-
pontból károsnak és veszedelmesnek a tanterv azon intéz-
kedését, hogy Magyarország földrajza és történelme csak 
egy évig taníttassák népiskoláinkban. Legalább két évre le-
hetne felosztani a tananyagot. 

P ü s p ö k i i s k o l a l á t o g a t á s . Gyurátz Ferenc dunán-
túli evang. püspök, Ihász Lajos kerületi főfelügyelő tár-
saságában körútra indult, hogy kerülete iskoláit meglá-
togassa. Első körútja alkalmával a felső-lövői, a kőszegi 
és a soproni tanintézeteket fogja felkeresni. 

T a n á r v á l a s z t á s . A kisújszállási ref. főgimnázium, 
üresedésben volt egyik tanszékét László János marosvá-
sárhelyi kollégiumi helyettes tanárral töltötte be. 

A s á r o s p a t a k i f ő i s k o l á n a jövő tanévben ismét 
dr. Zsindely István jogtanár lesz az akadémiai igazgató. 
A dékáni állást, a theologiai szakon Iíadácsy György, a 
jogin dr. Meczner Sándor fogják betölteni. 

Felvétel a pápai ref. leánynevelő-intézetbe. 
Azokat a szülőket vagy gyámokat , a kik a jövő 1900— 
1901-ik iskolai évre leánygyermekeiket a dunántúli ev. 
reform, egyházkerület pápai leánynevelő-intézetébe óhaj t -
ják adni, értesíti az igazgatóság., hogy a felvétel végett 
az intézet igazgatóságánál f. hó 30-áig kell jelentkezni. 
Felvétetnek a polgári leányiskola négy osztályába, eset-
leg a 3. és 4-ik elemi iskolai osztályokba járó növendé-
kek. A teljes évi ellátási díj 200 frt, a kedvezményes díj 
1 5 0 frt, a melyre első sorban a dunántúli ref. egyház-
kerület lelkészeinek és tanítóinak leányai tar thatnak igényt. 
A kedvezményes díjfizetés iránt a kérvények, a főiskolai 
igazgató-tanácshoz címzetten, szintén az intézet igazgató-
ságához küldendők. 

A debrecen i ref. f ő i s k o l á n f. hó 12-én volt az 
iskolai év ünnepélyes berekesztése. Az oratóriumban tar-
tott istentiszteleten, a melyen jelen voltak: Kiss Áron 
püspök és Simonffy polgármester is, Eröss Lajos theol. 
tanár mondott imádságot. Az istentisztelet után a főiskola 
kis tanácstermében Csiky La jos akadémiai igazgató tett 

jelentést a főiskola e tanévi életéről és melegen köszönte 
meg, mind a püspöknek, mind a polgármester által kép-
viselt városi tanácsnak az iskola iránt tanúsított jóindu-
latát. — A jövő tanévben akadémiai közigazgató dr. Bartha 
Béla lesz; a theologiai kar dékánja Eröss Lajos, a jogi 
karé pedig dr. Kérészy Zoltán. 

A n a g y e n y e d i ref. t a n í t ó k é p e z d e modern szín-
vonalra emeléséről már hírt adtunk. E hírünket az Erd. 
Prot. Lap tudósítása alapján újabb részletekkel egészít-
hetjük ki. Az egyházkerületi igazgató-tanács elfogadta a 
kiküldött bizottság javaslatát és ennek alapján a tanító-
képző-intézetet a Bethlen-kollégium állandó alkotó részé-
nek jelentette ki. A kollégiumot kötelezi az igazgatói és 
egyszersmind neveléstani, a mennyiségtan-természettudo-
mányi és a történelem- földrajzi rendes tanszék ellátására ; 
a tanítóképző intézeti növendékek maximális mértékű 
segélyezésére; a kerület pedig gondoskodni fog a magyar-
német nyelvi, az ének és zenetanári tanszék ellátásáról 
és az óraadók tiszteletdíjairól. Az intézet újonnan meg-
állapított tanterve magában foglalja mindazt, a mit az 
állami és a konventi tantervek a tanítóképzés anyagául 
megállapítottak és kiszabtak. 

E G Y E S Ü L E T . 
A budapesti prot. orsz. árvaházban f. hó 16. 

és 18-án voltak az évzáró vizsgálatok. Szép siker koro-
náz ta a tanítók és tanítónők buzgó fáradozását . Úgy a 
fiúk. mint a leányok vizsgálata fényes bizonyítékát adta 
annak, hogy az elhintett magvak nem terméketlen talajra 
találtak. Kedves képet nyújtott a fiúk slöjd munkája, a 
mint gyalulva, fűrészelve sürögtek-forogtak, s a fiúk és 
leányok kézimunkája egész csinos kis kiállítást képezett. 
A vizsgákkal összekötve volt az intézetből kilépő árvák 
búcsúzása is, a mely mélyen meghatotta mind az eltá-
vozókat, mind az intézet vezetőit. Az Isten áldása legyen 
ez intézeten, hogy még sok szegény árva keserű kenye-
rét megédesíthesse! 

A M Protestáns Irodalmi Társaságba f. évi 
január 15-dike óta a következő uj tagok léptek be : 
1. Rendes tagok lettek: Szabó Endre ref. lelkész Minaj, 
Pataki Pál ref. lelkész Ung-Tarnócz. Kecskeméthy Lajos 
ref. lelkész Nyárád, Tóth Lajos ref. lelkész Szürthe, Gecse 
Gábor ref. lelkész Gálos, Móré Gábor ref. lelkész Ung-
Jenke, Ragályi Béla földbirtokos, gondnok Balajt, Barna 
Gyula ref. lelkész Disznóhorváth, Ferjentsik Miklós egyh. 
felügyelő Ozd, Demes Péter ref. lelkész Kis-Borosnyó, 
Arany Béla községi jegyző Sárszentmiklós, Nicka György 
néptanító Sárszentmiklós, Fábián Mihály ref. lelkész F. 
Ireg, Szabó István rektor Törökszentmiklós, Arany Zoltán 
uradalmi intéző Tarosháza. — Pártoló tagok lettek: Sere-
gély Béla ref. lelkész Adás-Tevel, apagyi ref. egyház, 
berencsi ref. egyház, gémeséi ref. egyház, kisvárdai 
református egyház, lcótaji református egyház, loránt-
házai református egyház, Nagy Kálmán ev. lelkész Gecse, 
Szcndrey Gábor körjegyző Magyaros, Morvay Ferenc ref. 
lelkész Nagyváty, dr. Veress Endre reáliskolai tanár Déva, 



Órás Kálmán ref. lelkész Ond, Móré Elek reí. lelkész 
Bező, Sárkány Imre ref. esperes Gálszécs, Vladár Ervin 
földbirtokos Bánfalva, gróf Vay Tihamér földbirtokos Felső-
Vadász, Zsóry Gusztáv főszolgabiró Edelény, Bartha Mihály 
ref. lelkész Sajó-Vámos, Csizmadia Jenő ref. lelkész Bán-
horváth, Zsóry György főszolgabíró Ozd, Svingor József 
ref. lelkész Vadna, Iiidvégi Rezső kir. tanfelügyelő Miskolcz, 
Mindszenti Imre ref. lelkész Sajókaza, Bodnár István 
ref. lelkész Sajó-Velezd, Dakó Lajos ref. lelkész Borsod, 
SseJcrényessy Árpád földbirtokos Borsod, Vadászy Pál ref. 
esperes Sajószentpéter, Horváth Bé'a evang. lelkész P. Szent-
László, llagymássy Károly kir. körjegyző P a k s , Bibcruuer 
Tivadar ny. vasúti felügyelő Budapest, Meyeringh Károly 
ref. lelkész Budapest. Szabó János főgondnok Törökszent-
miklós, dr. Rácz Albert ügyvéd Törökszentmiklós. — 
Ezeknek az uj tagoknak mind a tagsági joguk, mind a 
tagsági illetményök 1900. évi január 1-én vette kezdetét. 
Taggyüjtés céljából a Társaság tagjai a Prot. Szemle május 
hónapi füzetével gyüjtőiveket kaptak; a Társaság elöl-
járósága bizalommal kéri a t. tagtársakat, hogy a tag-
szerzésnek utána látni szíveskedjenek. Budapest, 1900. 
június 18. Szöts Farkas, a M. P. I. Társaság titkára. 

Külföldi v e n d é g látogatta meg a mult héten buda-
pesti keresztyén egyesületeinket. Würz Frigyes, a baseli 
prot. misszió-intézet titkára látogatott el hozzánk, hogy a 
külföldi missziók ügyét propagálja. F. hó 14-én este a 
ref. ifjúsági egyesület szeretetvendégségén vett részt, s 
beszédében egyfelől azt a nagy munkát mutatta fel, a me-
lyet a misszió-egyesületek az ifjaknak a misszió szolgá-
latára megnyerésétjen és azok kiképzésében folytatnak ; 
másfelől pedig az ifjakat buzdította a külföldi missziók 
ügyének a felkarolására és támogatására. Magok közül az 
ifjak közül is többen beszéltek, sMakay Lajos theol. szenior 
arra hívta fel az egyesület tagjait, hogy ; ha nem mehet-
nek is pogány misszionáriusoknak: itthon, a hazában, a 
társadalomban, különösen pedig az ifjúság körében legye-
nek a Krisztus evangéliumának misszionáriusai. — Más-
nap, 15-én, a skót misszió által rendezett valiásos estélyen 
vett részt Würz ur, 16-án pedig a Lorántffy-egyesülefet 
látogatta meg, s beszédében a nőknek a missziók munká-
jában való nagy jelentőségéről szólott. Meglátogatta még 
Würz ur a Kek-kereszt egyesületet és részt vett a hold-utcai 
vallasos estélyen is. 

A pápai ref nőegylet választmánya folyó hó 
10-én ülést tartott Baranyay Zsigmondné elnöklete alatt 

és elhatározta, hogy a népiskolás gyermekek közt, a vizsgá-
latok alkalmával, valláserkölcsi irányú könyvecskéket fog 
kiosztani jutalomképen. Örömmel vették továbbá tudomásul, 
hogy ujabban ismét tizenegy uj tag lépelt be az egye-
sületbe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A pápai zászló . Az ultramontánok, kik egyik 

jelszavukká a pápai világi hatalom és a pápai állam 
visszaállítását tellek, ujabban nálunk is kezdenek tün-
tetni e mellett. Nem régen a Szent-István-Társulat űj 

házának felavatása alkalmával lengett az épület ormán a 
régi pápai állam sárga-fehér zászlaja, legközelebb pedig, 
szentháromság vasárnapján Wolafka Nándor húzatta azt 
fel a debreceni r. kath. templomra. És sajátságos, de 
jellemző, hogy politikai napilapjaink közül (a melyek pe-
dig oly lelkes (?) nemzeti (?) feljajdulásokat szoktak meg-
cselekedni a román vagy a szász zászlók felhúzása miatt) 
csak egyetlen egy akadt, a >Magyar Szó«, a melyik ebben 
a törvénysértést felismerte és felszólalt ellene. Wolafka úr 
a >Debrecen* laphoz intézett levelében azzal menti ugyan 
el járását : hogy a pápai zászló sem nem politikai, sem 
nem más idegen állam lobogója, hanem csak annak a 
kifejezője, hogy ott, a hol az felhuzatik, r. katholikusok 
is laknak. Erre a nyilatkozatra azonban igen helyesen 
jegyzi meg a »Debrecen«, hogy ugyanilyen címen a görög-
keletiek kifüggeszthetnék az orosz zászlót is, mert hiszen 
az ő fejők meg az orosz cár. — Bizony ideje volna, hogy 
ezeknek az ultramontán fészkelődésneknek és demonstrá-
cióknak már egyszer végök vettetnék. 

* B a p t i s t á k k o n g r e s s z u s a . A baptisták Békésen 
országos kongresszust tartottak, a melyre 91 helyről 154 
küldött jelent meg. A kongresszus főtárgya az állami 
elismertetés ügye volt, kapcsolatban az országos egyházi 
szervezkedés kérdésével. A kongresszus bizottságot kül-
dött ki, azzal a megbízatással, hogy a kormánynál tegye 
meg a szükséges lépéseket a szekta bevett felekezetként 
elismertetése iránt. 

GYÁSZ ROVAT. 
N a g y Mózes, a szent-gerincei ref egyház lelkésze, 

élete 78-ik évében elhunyt. 
Kovács János , a vámos ujfajusi ref. egyház agg 

lelkésze f. hó 8 án elhunyt. Az Úr megfáradt szolgái 
nyugodjanak békével! 

A D A K O Z Á S . 
Adomány. Az országos vakokintézete javára a 

solti ref. egyházmegye 79 kor. 56 fillért, Fábián Mihály 
iregi ref. lelkész 2 koronát küldött. Petri Elek egyház-
kerületi pénztárnok. 

Szerkesztői üzenetek. 
R. S. Pozsony . A biblia-magvarázatot lapunkhoz 

tettük át, s mihelyt lehet, sort kerítünk reá. 
Sz. M. Eperjes . Megkaptuk. A sürgetett cikkre 

még nem tudtunk sori keríteni. A lap dolgában intéz-
kedtünk. 

P á l y á z a t 

A h.-böszörményi ev. ref. hatosztályú gimnázium 
igazgató-tanácsa ez intézetnél megürült két tanszékre 
palyázatot hirdet, és pedig: 

1. egy klasszika-filológiai, 



2. egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
J avada lmazás : okleveles t aná rnak 2 4 0 0 korona 

törzsfizetés és 4 0 0 korona lakbér, 100 korona ötödéves 
korpótlék. Okleveles t aná r h iányában tanárjelöl tek válasz-
la tnak, kiknek évi 1600 korona törzsfizetés és 4 0 0 korona 
lakbér-il letménye évnegyedes előleges részletekben fizet-
tetik az ev. ref. egyház pénztárából . 

Pá lyázha tnak protes táns vallású tanárok és tanár-
jelöltek, kik felhivatnak, hogy : életkorukat , val lásukat , 
végzett t anulmányaika t , eddigi szolgálataikat és védkö-
telezettségúket igazoló bizonyí tványokkal felszerelt kérvé-
nyeiket f . évi julius 15-ig alulirt igazgató- tanács elnöké-
hez adják be. 

Okleveles tanárok rendes tanárokul tekintetnek és 
egy évi sikeres működés u tán ál landósí t ta tnak. 

Nem okleveles tanárjelöl tek helyettes tanárokul te-
kintetnek, s tar toznak tanár i oklevelüket egy év alatt 
megszerezni, mely esetben az egy évi sikeres működés 
után ál landósí t ta tnak rendes tanár i illetményekkel. 

A megválasztott t anárok az országos nyűg- és 
gyámintézetnek jogos és kötelezett tagjai . 

A megválasztott t aná r heti 20 —22 órán tartozik 
tanítani . 

H.-Böszörmény, 1900. junius 8 -án . 

I f j . Sóvágó Gábor, 
ev. ref. főgondnok, a gimn. ig.-tanács 

2—3 elnöke. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : 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 a lapí tványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntírt a lapí tványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig g imná -
ziumi t anár i pá lyára készülő ifjak s zámára többrendbeli , egyenkint 210 német birodalmi márkábó l álló ösztöndíj fog 
a jövő 1900—1901 . 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 m á r is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protes táns theologiai intézetben. 

2. Ha tanár i pá lyára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyí tvány kelte u tán már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben, a maga választot t s zakában 
jó sikerrel tanul t legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó, a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magya r nyelvet tudományosan ismerje , helye-

sen ír ja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyí tvány által igazolandó b e ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kúl-
egyetemeken maradn i és az ösztöndí jakat élvezni óha j t á -
suk : azt, az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett, 
1900. szeptember 30-ig alólírott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken t a -
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöl tek, kik a fentebb részletezett minő-
ségi feltételeknek meg bi rván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1 9 0 0 — 1 9 0 1 . tanévben élvezni óha j tanak , hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására, aká r ere-
detiben, aká r hitelesített másola tban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1900. má jus 31-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j egyző . 

— ha van candidat icumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyí tványokkal ellátott, az a lább kikötött tanítási köte-
lezettséget is ta r ta lmazó, sa já tkezüen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-ál lomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1900. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező fo lyamodványok figyelembe nem 
vétetnek), bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági 
jegyzőhöz (Budapest, V., Bálvány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazot t ösztöndíjat a dí jnyertes hit- és t aná r -
jelöltek felerészben a külföldi egyetemen tör tént bei ra tásuk 
igazolása u tán a tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután b izonyí tványaikat az 
illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszers-
mind a második félévre lett be i ra tásuk felől is (Frequen-
tat ions-Zeugniss und Anmeldungsbogen), a kifizetés alá 
kerülő összegről szóló sa já tkezű nyugtá jukka l együtt előle-
gesen beküldötték, fogják posta ú t ján bérmentesen meg-
kapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásuka t a 
nyugta beküldésekor pontosan megír ják. 

A ki ezen hit- és tanárjelöl t i ösztöndíjat m á r egy 
évig húzta, a rákövetkező évben is a n n a k élvezetében 
csak úgy m a r a d h a t meg, ha reá ú j a b b a n is érdemesnek 
tapasztal ta tot t , ha továbbá m á r az első évben a filo-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanul ta , s a második évben is 
t a n u l j a ; végre ha magá t előre a r r a kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő u t án , a 
hazába térve, a pesti ág. ev. m a g y a r - n é m e t egyházgyüle-
kezet t anodá jában , ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanár i hivatal t viselend. 

Dr Králik Lajos, elnök. 
l lüRNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁ7T ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkeszfítsíg : 
I X . kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz iratok 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyátistki/ Vilctor könyvkereskedése ( A k a d é m i a 

bérháza) , h o v á az elötiz . és hirdet , d í jak i n í 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. 
E l ő f i z e t é s i Ari i : 

F é l é v r e : 0 kor.; egész é v r e : IS korona. 

Egyes szám áru 4(1 fll. 

A régi ellenség, a régi védelem. 
A materializmus, ez a négylábú tan, évtize-

dekkel ezelőtt meggyökerezek az emberekben. 
Gyermeke, az opportunizmus, most aratja diada-
lait. Kényelmes elv, de nem morális, mint a 
mai ember, ki vallja. Cselekvésének egyetlen 
rugója az anyagi haszon : jutalom, magasabb 
állás, több fizetés, több hatalom stb. ítéletében 
igazság, méltányosság csak annyi van, a mennyi 
abban, anyagi érdekeinek kockáztatása nélkül 
elfér. Az anyagi érdekek pedig hosszúkezűek és 
hálószemek. Üstökön ragadnak minden elképzel-
hető alkalmat és átszőnék az öt világrészt. 

Ilyen nézeteket táplálhat a mai kor embe-
réről »a gyulafehérvári róm. kath.« vagy ha 
úgy tetszik »erdélyi püspök« is, mert csak így 
remélhette, hogy a szent ügy (?) érdekében ki-
fejtett nemes akciója sikerre fog vezetni még a 
vallásszabadság és keresztyéni türelem klasszikus 
földjén is. Nem csalódott. Lám ! akad reformá-
tus vallású alispán is, a ki kellemesebbnek tartja 
a szép reményekre jogosító klerikális politikusok 
őrködő és hálás szemei előtt mint »elfogulat-
lan férfict megjelenni, minekutána a protestáns 
egyház és annak »elfogulatlan kiválóságai« előtt 
a »megye s a közügy érdekében« cimű hálás firma 
alatt az igazolás most a legalkalomszerübb, a 
legkiadósabb. 

Mert jól értsük meg, nem az esett zokon 
az alispán úrnak, hogy Menyhárt esperes köz-
gyűlési jelentésének egyik részéhez az Erdélyi 
Protestáns Lap ezt a megjegyzést fűzte: »az 
ultramontánoknak még a tanfelügyelő és a 
megye is tolja szekerét®, — hiszen ezért több 
joggal, mint az esperest, a lapot vonhatta volna 
felelősségre. Attól ijedt meg az alispán úr, hogy 
a bizalom elfogyatkozik lent, ha kiviláglik a túl-
nyomóan református, vagy legalább is a nép-
párti politikától ment választók előtt, hogy 
protestáns sérelmek megeshetnek az ő regiméje 

alatt; — elejtik fent, ha e sérelmek orvoslását 
erélyesen nem követeli, vagy csak a figyelő 
passzív álláspontjára helyezkedik is. 

Lehet, hogy roszul Ítélem meg tettének 
indokait; lehet, hogy lent is erőre kapott már 
a klerikális elem. Mit sem változtat a dolgon. 
A számítás igy még egyszerűbb, de megdöbben-
tőbb is. 

Mert megdöbbentő az, hogy Erdélyben elő-
áll egy alispán, s félretéve minden erkölcsi, sőt 
még a törvény által reárótt hivatali felelőssé-
get is, megtámad egy egyházi tisztviselőt, azért, 
mert kellő tárgyilagossággal feltárja az ellenség 
által ejtett sebeket, hadd lássák a pásztorok 
világosan, tisztán a támadó fél fegyvereit, had-
viselésének fogásait; miközben nem harcra ós 
boszúra tüzeli, hanem a haza békéje nevében 
keresztyéni szeretetre ós türelemre inti szolga-
társait. 

Elszomorodom, ha meggondolom, hogy épen 
egy református megyei tisztviselő vállalkozott 
ilyen illetéktelen beavatkozásra. Bezzeg! a kle-
rikális propaganda évtizedeken keresztül, a szó-
széken és gyóntatószéken, tüntető népgyűlése-
ken, száz ós száz egyesületben, városokban és 
megyékben, országgyűlésen és hivatalokban, hol 
nyiltan, hol leeresztett sisakkal, tervszerűen és 
büntetlenül támadja az államot, annak sarkala-
tos törvényeit, miközben megfeledkezik a szere-
tet nagy királyának alapvető törvényeiről i s , — s 
mégis ellene csak olyan szenteltvizszerű tilta-
kozások hangzanak fel itt-ott, s csak olyankor, 
ha valamelyik túlbuzgó harcosa pardon nélkül 
lép valamelyik számottevő politikai egyéniség 
tyúkszemére. 

Csodálom azonban és egyben helyeslem is 
az esperes higgadt válaszát, melyben szelid és 
udvarias hangon kéri az alispánt, hogy hasonlo 
átiratoktól jövőre kimélje meg őt. Isten szolgá-
jához méltó válasz ! 

Az eset azonban sokkal fontosabb, hogysem 
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egyszerű megemlítésével napirendre térhetnénk 
felette. Két ismert szomorú tünetre vet nagyobb 
világosságot, u. m.: 

1. Híveinkben megcsappant a buzgóság ereje. 
2. A szemes ellenség tehát a régi eszközökkel 

támad reánk, s próbál összetörni, a magyar állam 
megbontása, a magyar faj elpusztítása árán is. 

Rábirni az ellent arra, hogy önként tegye 
le a fegyvert most, a mikor már élesre fenve 
az, a mikor a zsákmányba belekóstolt, nincs 
módunkban. A haza üdvére, a polgárok béké-
jére hivatkozni ott, a hol a földi egyház, tehát 
egy külső szervezet föltétlen hatalmáról van szó 
elevenek és holtak felett, mig az emberi lelkek 
üdve, a hazának épsége csak másodrangú kér-
dés, — annyit ér, mintha a kincsszerzésben szen-
vedélylyel gyönyörködő embernek azt mondjuk: 
»oszd ki minden vagyonodat a szegények kö-
zött s nagyobb örömöd lészen, mint eddig«. 

A támadást hasonló fegyverekkel vissza-
verni, kétes sikerrel járna ránk nézve, külső 
hatalmunk, eszközeink, számunk kicsinységénél 
fogva; az állam pedig alapjában megingana. Isten 
őrizzen ettől. Részünkről, kik a Krisztus tudo-
mányát ismerjük, valljuk, példáját követni óhajt-
juk, nemtelen is lenne az ilyen fegyverekkel 
való küzdelem. 

Nekünk arra kell törekednünk, hogy a 
támadás sikertelen maradjon, a nélkül, hogy mi 
támadnánk. De ebben a munkában aztán gyor-
san kell előre haladnunk, mert nem régiben 
egyik kiváló emberünk mondotta: a 11-dik órá-
ban vagyunk. 

Ne fessük falra az ördögöt! Megvédenek a 
törvények ! mondogatják sokan. — Tisztelt Pató 
Pál urak ! a törvény ereje a törvény őreitől ós 
végrehajtóitól függ. Ma még végrehajtják úgy a 
hogy, holnap talán már azt kérdik : »hol vannak 
Bocskay, Bethlen ós Rákóczy, hogy a törvény-
nek érvényt szerezzenek ?« ós vájjon ki biztosit 
minket a felől, hogy holnapután nem hoznak új 
törvényt. A törvényt tiszteljük, védjük is, a mig 
védhetjük ; a szabadságnak örüljünk, éljünk is 
vele, mig tart. De jól jegyezzük meg, hogy egyik 
sem tart örökké ; azért még most, még ma ós 
gyorsan fogjunk hozzá a leghathatósabb véde-
lem munkájához: a lelkek buzgóbb építéséhez, 
az evangélizációhoz. Mert a milyen mértékben 
teszszük magunkévá az evangélium erői t : a sze-
retetet, igazságot, hitet, bátorságot, könyörületes-
séget stb., abban a mértékben gyógyulnak sebeink. 
Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál sér-
tetlenebbek. Ha tisztán és mindig több és több 
helyen hirdetjük az igét, több ós több helyen 
tömjük a rést, melyet az ellenfél üt a haza 
testén. Ha pedig ól bennünk a Krisztus, hódítók 

leszünk, mert az igazság le leményesebb a leg-
ravaszabb ellenségnél, a szeretet erősebb a leg-
élesebb fegyvernél ; Krisztus hatalmasabb, mint 
a világnak minden hatalmasságai együttvéve. 

Csűrös István. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

í r ta: Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

Az a súlyos válság, melybe a magyarországi pro-
testant izmus sodortatot t , napról napra nagyobb mér tékben 
kelti tel az érdeklődést, e sokat szenvedett egyház hely-
zete, jövő sorsa iránt . A válságot, a veszedelmet egy, 
mindenek felett álló tekintély, a statisztikai számok iga-
zolják, kétségtelenül bebizonyí tván , hogy a z o n pár év 
alat t , mióta a gyermekek vállásáról szóló 1 8 9 4 : 32. tör-
vénycikk életbelépett, tehát a mióta a szülék szabad-
a k a r a t á r a van bízva, hogy mely val lásban kívánják fel-
nevelni gyermekeike t : temérdek az a veszteség, mely a 
reverzálisok kötése folytán az ev. ref. egyházat é r t e ; s ha 
nem nagyobb, ta lán ugyanolyan veszteség ért bennünke t 
a felekezetnélküliségről alkotott törvény életbelépése óta. 
Minden vonalon, — a mire bizonyosan nem számítot -
tunk, — a protes táns egyházra vált há t rányossá az ú j 
rend inaugurálása . Ez tehát nagy b a j ! De minden sze-
rencsétlenségben van némi szerencse! Mindjárt kezdett 
ugyan muta tkozni egy másik jelenség is: a ba j okainak 
vizsgálata, a válság elhár í tása feletti eszmecsere, az egyház-
mentés eszközeinek a jánlása . S mint a n a p r a kitett üveg-
edényen változatos sok szinben törik meg a nap s u g a r a : 
a gondolkozók által a jánlot t e mentési eszközök is ily 
sokfélék, ily vál tozatosak vo l t ak ; de a végcélra nézve 
mindenki megegyezett , t. i. hogy a mentőszerek alkal-
mazása az egyház erősítését fogja eredményezni . 

E t anu lmány egy véletlen esetnek köszöni létre-
jöttét. — Az egyházmentés annyi napvilágot látott mód-
szerei között hallottuk a jánlani az egyházfegyelem fel-
új í tását is, még pedig tekintélynek örvendő hitsorsosaink 
részéről ; s olvastunk különféle egyházi lapokban több 
rendbeli fegyelmi javaslatot is. 

Nem vitatom m o s t : jogos volt-e a némelyek részé-
ről ezen javas la tokhoz fűzöt t várakozás , vagy n e m ; de 
tényleg e kérdés felvetése ösztönzött a r ra , hogy az egyház-
fegyelem történetét bővebb t anu lmány tárgyává tegyem. 

De egy körülmény igen megnehezítet te munká lkodá -
somat . Ev. ref. egyházunk tör ténetének ugyanis épen 
az a része a leghomályosabb, melyen a fegyelem vonul 
keresztül, a mely a fegyelem ügyével van összeköttetés-
ben. Falusi lelkésznek alig van több mód jában , még leg-
jobb esetben is, mint a nyomta tás által közzétett ada tok-
hoz való hozzáférhetés . Az ily mü sikerét pedig, — mai 
helyzetünkben, midőn tör ténetünkre vonatkozó o k m á n y a i n k 
jó részét a különféle levél tárakban por lepi, vagy azok 
közzététele még alig kezdődött meg, — csak az bizto-
sítaná, ha maga az iró a levéltárak búvár ló jának szere-
pére vállalkoznék. De ki teheti ezt a mi he lyze tünkben? 

így e t anu lmány csak igen szerény igényekkel léphet 
fel, s nem akar többet, mint az iró rendelkezése alatt álló 
adatok nyomán pár vonást nyúj tani az egyházfegyelem 
történeti képéhez. Ha majd több ada t lesz a későbbi 
történetíró kezében : e ha lvány képet minden b izonynyal 
kiegészítheti. 

Gondoltam továbbá , hogy t a n u l m á n y o m b a n csak a 
ref. egyház kebelében fennállot t fegyelem történetével fogok 



foglalkozni; de a történeti láncolat szempontjából az 
előző korokra is kellett egy visszapillantást vetnem. Mü-
vembe tehát felveszem az egyházi fegyelem gyakorlását 
az apostoli egyháztól kezdve a legújabb korig; a zonban 
a protes táns egyház keletkezéséig csak főbb vonásokban, 
magyar ref. egyházunkra vonatkozólag pedig oly mérték-
ben, a mint a kezem alatt lévő adatok engedték. S el 
nem hal lgathatom, hogy tanu lmányozásom közben kétség-
telenül rá kellett jönnöm, hogy a fegyelem hata lmas folya-
mának két nagy ága v a n : az egyik azon fegyelem, melyet 
a papság a világi hivő vei szemben gyakorolt , a másik 
pedig m a g á n a k , a papság fegyelmezésének története. Én 
azonban jelenleg ez utóbbi folyam menetét figyelmen 
kivül hagytam, holott ez még talán érdekesebb része a fe-
gyelem történetének. 

Ekép t a n u l m á n y o m b a n szólani fogok : 1. Az egyház-
fegyelem gyakorlásáról az apostoli egyházban és az első szá-
zadokban. 2. A fegyelemről a pápássá vált egyházban a 
reformációig. 3. A reformátorok közül Kálvin egyház-
fegyelmi tanáról, feltüntetve az elvi felfogása és gyakorlati 
e l já rása közötti különbséget. 4. Az egyházfegyelmi nyo-
mokról a ref. egyházban , még pedig a) Mik voltak a 
fegyelmezés eszközei az ev. ref. egyházban ? b) Kik gya-
korolták az ev. ref. egyházban a fegyelmet, c) S mely 
bűnökre terjedt ki a fegyelem. 5. Az egyházfegyelem 
liturgialis része a ref. egyházban , liturgikus iróink nyo-
mán. 6. Miért kellett a szigorú egyházfegyelemnek el-
enyeszm. 7. És végül levonom ezekből a tanulságokat , s 
e lmondom aktuális gondolataimat a ma gyakorolható fe-
gyelmezésre nézve. 

Ezek azok a főszempontok, melyekből tá rgyamat 
vizsgálni fogom. 

* 

J é z u s é s a z a p o s t o l o k . 

Elbeszélésünk fonalát ott kellene felvenni, a hol az 
egyház megalakul, s mint ilyen belép a világtörténet folya-
m á b a ; tehát azon a ponton, a hol Jézus követői, az ő 
földről való el távozása után magokra maradnak , s egy, 
habár még nagyon is primitív alakú társulat tá szer-
vezkednek, megalakítván az első pünköst ünnepén a ker. 
egyházat . És itt az volna az első kérdés : tettek-e ők 
mindjár t valami intézkedést, mely a társulatot külső kap-
csokkal is megerősítse, (enmaradását biztosí tsa? De mielőtt 
ezt v izsgálnék: vessünk egy futó pillantást a r ra , a mi 
azelőtt há rom év lefolyása alatt történt, s így magának 
Jézusnak erkölcsi elveire, taní tásai ra , cselekedeteire. S itt 
se feledjük, hogy vizsgálódásunk csupán a fegyelem tör-
ténetére van hivatva kiterjeszkedni. Azon kérdés tolul 
tehát elsőben is e lénkbe : hogy Jézus el járásából , csele-
kedeteiből, a mint azok a bibliában megírva vannak, 
ki lehet-e olvasni oly mondást , mely az immár 19. szá-
zadot élt ker. egyházat , a bár legenyhébb formájú fegyelem 
gyakor lására feljogosította vo lna? 

S bármennyi t forgassuk is a Jézusra vonatkozó ira-
tokat : ilyet felfedezni nem tudunk. Eltiltott-e ő valakit 
igéjének hal lgatásától ; avagy kivetett-e bárkit is az ő 
követőinek társaságából , a mely eltiltás, a Máté 1 8 : 

— 1 8 . verseire való hivatkozással, mindjár t az egyház 
megalakulása után divatba jö t t ? A Jézus cselekedetei 
között sehol sem olvassuk. Sőt inkább kétségtelenek előt-
tünk a kővetkezők: A bíínös embervilágot jővén meg-
gyógyítani, a bíínös embereket kellett felkeresnie. Ezért 
m o n d o t t a : »Az egészséges emberek nem szűkölködnek 
orvos nélkül, hanem a betegek* S a hol ilyen betegeket 
lát, azokat felkeresi; elmegy a publikánusok és a bűnösök 
közé, velük együtt eszik, megosztja velük az élet örömeit . 

Szerte j á r t ; mindenkihez, még a legelvetemültebbek-
hez is van egy vigasztaló szava; mindenkit magához aka r 
kapcsolni, szent igéjével magának megnyerni; — de töké-
pen az e l fáradtakat , a mint maga mondja : »Jőjjetek én 
hozzám mindnyájan , kik megfáradtatok és megterhelve 
vagytok és én megnyugtatlak titeket*. 

De még fontosabb az, hogy a ki nem hallgat a hívó, 
kérő szóra s elzárja magától az isteni kegyelem sugarai t : 
azok iránt semmi harag, boszuállás nincs, legtöllebb szánja 
őket, kesereg felettök. »Hányszor akartalak titeket egybe-
gyűjteni, — mondja a csökönyös zsidóságnak, — mint 
a tvúk összegyűjti az ő fiait; de ti nem akartátok*. »Aki 
nincs mellettünk az ellenünk van«, — mondja más alka-
lommal. 

Sőt, a ki nyíltan vét ellene, még az iránt is kesz nála 
a megbocsátás. Júdás elárul ja: s részelteti utolsó vacso-
r á j á b a n ; a tanítványok szétfutnak, mikor a rettenetes óra 
bekövetkezik; Péter háromszor tagadja meg: s csak szelíd, 
szemrehányó szó kél ajkain. A kikért annyit tett : a zsi-
dók üldözik, keresztre feszítik, — s nagy lelke imádkozik 
értök a kereszten, m o n d v án : > Atyám. bocsásd meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekesznek*. Ismétlődjék bár a 
sértés számta lanszor : a r ra inti tanítványait, hogy mindig 
kész legyen nálok a bocsánat . »Bocsássatok meg — 
mondja taní tványainak — nem hétszer, hanem hetven-
hétszer* . . . Ismeri az ember gyengéit, a mindenkivel közös 
gyengeségeket; szeretettel teljes nagy lelkével nem tudja 
összeegyeztetni a mások feletti gőgös ítéletet. »Ne Ítél-
jetek, — figyelmezteti tanítványait , — hogy ti is ne 
ítéltessetek*. — A parázna nőt, a kit a kevély s magok 
is bűnös farizeusok hozzá vezettek, hogy általa elitél-
tessék, — e szavakkal bocsátja el magától : »Eredj el és 
többé ne vétkezzél*. 

Nincs szivében semmi uralkodási vágy. A lelkek 
királya szamárhá ton megy Je ruzsá l embe ; megmossa a 
taní tványok lábai t ; tanítványainak ezen becses intést 
a d j a : »A ki közületek első akar lenni, az legyen a 
többiek szolgája*. 

Ha pedig látja, hogy az emberi szívben csak egy 
mákszemnyi megbánás van, csak egy kicsi megjobbulási 
é r ze t : semmi felett sem érez ennél nagyobb örömet. 
Zakeushoz elmegy, örömmel hangoz ta t j a : »Ma lett idves-
sége ennek a háznak*. 

A századosról, a ki pogány létére hitét megbizo-
nyítja, ilyen bizonyságtételt tesz: »Nem láttam ennél 
nagyobb hitet Izráelben!* 

Ez azonban természetes és könnyen érthető. Jézus 
ugyanis Megváltó volt s nem egyházalapító. Tanai mind-
azon kellékekkel bírnak, melyeknek követése felemel-
heti az embert az erkölcsiség legmagasabb fokára , de 
sokkal biztosabban, ha az ember egy szervezett társulat 
kebelében é l ; mert ott erőit , tehetségeit könnyebben ki-
fejtheti. — Az eszmék terjedésének legtermészetesebb 
folyamata , hogy az ige többek lelkeit r agadván meg, 
az illetők társaságba állva kívánják az eszmét testbe 
öltöztetni. 

Hogy Jézus eszméinek ilyetén ter jedésére gondolt 
is : számtalan nyilatkozata bizonyí t ja . Eltávozása előtt 
tanítványait utasításokkal látta el. »Elmenvén, — mondja, 
— tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén őket az 
Atyának, Fiúnak. Szentléleknek nevében*. Másutt a jövő 
képét festette, hogy mint jönnek el sokan napkelet-
és naonyugatról , letelepedni az ő általa ültetett tere-
bélyes' fa alá. Mi más ez, mint igéinek világhódító, 
minden népeket egyesítő ha ta lmára való hivatkozás, i 
krisztusi ország felállítása a földön ? S ha még egy kisebl.-
szerü társaság sem állhat fenn a nélkül, hogy meg ne 
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határoztatnék a viszony, melyben a tagok a társulat-
tal szemben állanak és állaniok kell, — annál kevésbé all-
hat fenn egy ország; mert e kapocs nélkül a társulat 
felbomlik, kitűzött célját teszi kockára. A test tagjainak 
viszonyát kell itt figyelembe venni, melyben vannak a fő 
és a végtagok, egymásnak, kölcsönösen szolgálva. Erre céloz 
Pál apostol, midőn az egyházi társaságban az egyes tagok 
szerepét igy jelöli meg : ő adott némelyeket apos-
tolokat, némelyeket pedig prófétákat, némelyeket evan-
gélistákat, némelyeket pedig pásztorokat és doktorokat, a 
szenteknek egy testbe való kötöztetésére . . . Hogy ne legyünk 
többé gyermekek, kik habozzunk és i d e s t o v a hajtassunk 
a tudománynak akármi szele által. . . Kiből az egész test 
szép renddel és móddal egybeszerkesztetvén és kötöztetvén 
minden tagoknak egybebocsáttatások által, . . . atesthez illendő 
nevekedést vészen, magának felépíttetésére a szeret által.* 
(Eféz. 4 : 11, 12, 14, 16.) 

A ker. gyülekezetek magva a jeruzsálemi volt; itt 
keresztelkedett meg az első pünköst ünnepén mintegy 
3000 ember, Péter hathatós prédikálására. Ezen első 
gyülekezet után mihamar több jő létre. Az apostolok 
ugyanis szétmennek térileni, keresztelni, gyülekezeteket 
alapítani. Ez maga után vonta a többféle hivatal felállí-
tását is. Az apostolok ugyanis nem lehetvén jelen minden 
megalapított gyülekezetben, a felállított gyülekezetek élére 
mindjárt kezdetben presbitereket és diakónokat rendeltek. 
Ez utóbbiak álltak férfiak és nőkből, vegyesen; tisztök 
lévén a közös vagyonra való felügyelet, az egyház anyagi 
ügyeinek intézése, a közasztalnál való szolgálat; mig az 
elsőké a tanítás, az ige hirdetése. De a presbiterek mellett 
bárki is hirdethette az igét, a ki ar ra hivatást érzett 
magában. Az apostolok pedig, mint a kik a Jézustól vett 
küldetés folytán kiváló tekintélynek örvendettek, a legfőbb 
felügyeletet gyakorolták. Az apostoli egyházban tehát már 
kezdetben három hivatali fokozat fejlődött ki, t. i. az 
apostoloké, mint legfőbb felügyelőké, a presbitereké, és 
végül a diakónusoké. Tényleg azonban csak két hivatal 
volt, t. i. a presbiteri és a diakónusi, mivel kezdetben 
presbiter és episkopus egyet jelentett, az első jelez-
vén a kort, az utóbbbi a hivatali ál lást ; s az apostolok 
nem voltak, egyebek mint episkópusok, primus inter pares. 
Jól mondja azért Marheineke >Bischof: war und hiess 
der Presbiter, weil seine Thátigkeit und Fürsorge ihn 
mit einem solchen bestimmten Verein vernüpf te ; diese 
so bestimmte Thiitigkeit des Presbiters wurde in ihm, als 
die eíriaxoTCTj bezeichnet. Die Aeltesten (Presbiter) waren 
die Aufseher (Episkopen) der uranfánglichen Christen-
vereine und sie waren diess, weil sie die an Altér Ein-
sieht, und Frommigkeit ausgezeichnet waren*.* Természe-
tes azonban, hogy maga ez egyszerű hivatali fokozat is 
csak lassú fejlődés eredménye volt. 

Kik gyakorolták tehát már ezen első korban a fe-
gyelmet? Kiknek kezébe volt letéve az egyházban a jó 
rend fentartása ezen első viszonyok között ? Mert hiszen 
ilyenre már mindjárt kezdetben gondolni kellett, a tan 
tisztaságára való felügyelés miatt, az egyházba korán 
becsúszott szakadások és visszaélések meggátlása végett; 
főképen pedig, a pogányok részéről feltámadt üldözések 
és ellenséges magatar tás szempontjából, melyek a megala-
kult társulatot könnyen veszélyeztették volna? 

Az apostoli egyház autonomikus jelleméből követ-
kezik, hogy maga az egész gyülekezet gyakorolta ezt. Fő 
felvigyázók ugyan az apostolok lévén, a fegyelem feletti 
legfőbb felügyeleti jog is az ő kezökben volt; ezért lát-
juk, hogy Pál apostol több levelében a gyülekezeteket 

* Piact. Tbeol. t l k. 86 lap. 

meginti, sőt a korinthusiakat vesszővel is megfenyegeti, 
mondván : »Mit akar tok? vesszővel menjek-e hozzátok, 
vagy szeretettel és lelki alázatossággal*; sőt Péter apos-
tol Anániást és Safirát halállal bünteti (Apóst. Cselek. 
5 : 1 —10 . ) ; — de mégis a fegyelmi jog az egyháznak köz-
vetlen joga volt. Az ítéletet, az elöljárók, az autonomia 
természetéből kifolyólag a gyülekeze'i tagokkal együtt 
gyakorolták . . . 

A fenyíték rendszere az apostoli egyházban, a mint 
a bibliában megírva találjuk, a következő volt. Az első 
fokozat volt, midőn a bűnös az ellene vétő által csak 
négyszemközt intetett meg; a második az intés két vagy 
három tanú jelenlétében, és csak azután panaszoltatott 
be a gyülekezetnek, illetőleg annak képviseletének, a 
vének tanácsának, mely testület az illetőt a gyülekezet-
ből kivetette, vagyis a mint Pál apostol mondja, a sátán-
nak átadta. A kivetettel társalkodni, együtt enni és inni 
nem volt szabad, a mint Pál apostol az I. Kor. 5. ré-
szében világosan megszabja. Ha pedig az ilyen kivetett 
ember megjobbulásának jelét adta, ismét visszavétetett. a 
gyülekezet kebelébe. 

S mivel a keresztyénség hivatása volt, hogy erköl-
csileg megtisztítsa a világot, készítsen az Istennek igazán 
élő népet : természetes, hogy az egyházi figyelemnek ki 
kellett terjedni mindarra, a mi ezzel ellentétben állott, 
vagy azt akadályozta. A keresztyénség egy pogány, babo-
nás, erkölcsileg elzüllött társadalomban ütvén fel tanyá-
j á t : felemelkedett vallásos tudat és tiszta erkölcsiség által 
akart a pogány világból kiemelkedni, s a ki ilyen kellé-
keket felmutatni nem tudott, az nem tartozhatott a ker. 
vallás kebelébe. Ezért a fegyelem kiterjedt a test és lélek 
minden gonosz kívánságainak megfékezésére. Érzéxi gyö-
nyörök, lelki fogyatkozások mind méltó Ítéletet követeltek. 

E gyülekezeti autonomia és az egyetemes papság 
eszméje, mely szerint mindenki királyi nép, szent pap-
ság volt még gyakorlatban is, később háttérbe szorulni, 
enyészni kezdett Mi okozta ez t? Minden kétségen kivül 
a viszonyok hatása. Tudjuk, hogy már az apostolok életé-
ben nagy volt a harc a zsidókból és a pogányokból lett 
keresztyének között ; a hittani kérdések különböző felfo-
gása már ekkor szétszakadozottsággal fenyegette az egy-
házat ; de az apostolok tekintélye mindig elég volt ezt 
lecsendesíteni. De minthogy halálok u ' án is tartott a harc, 
hogy az egyház fel ne bomoljon, a keresztyénségben bizo-
nyos erős szervezet létesítése által kellett az egységet 
biztosítani. Igy állott elő lassanként a klérus vagy a papi 
rend, szemben a laikusokkal. 

E rend most már nem csupán ordo ecclesiasticus, 
hanem ordo sacerdotis; vagyis a klérus fogalmához hoz-
zánő az a tudat, hogy az addig egyetemes papság eszmé-
jéből mindenkivel közös szolgálatot, főképen az úrvacsora-
osztást csak ő végezheti, mig a laikusok a gyülekezet-
nek egyszerűen csak tagjai. 

A kifejlett papi rend pedig kizárólagos papi jogo-
kat követelt megának: igy a fegyelem gyakorlását is 
magához ragadta. (Folyt, köv.) 

I S K O L A Ü G Y . 
Német egyetemi élet. 

II. 
Az a rendszer, hogy a régi egyetemeken a tanuló-

kat egész éven át fölvették, természetszerűen magával 
hozta, hogy szünidőkről a szó mai értelmében szó sem 



lehetett, mindössze úgynevezett »dies non legibiles« for-
dultak elő nagyobb számmal. A tanulók minden életkor-
ból és állapotból szabadon voltak, fölvehetők, s különösen 
papok és pedig magasabb rendűek is, számosan látogat-
ták néhány éven át az egyetemeket, mely idő alatt 
egyházi javadalmaiknak is élvezetében maradtak. Sima 
arcú ifjak érett férfiakkal ültek egy padban, a mi nem 
is csoda, miután a legmagasabb akadémiai fokozatok eléré-
séhez legalább tiz évi folytonos tanulás és tanítás volt 
szükséges. Ezért olvasunk gyakran nős és családos diá-
kokról. így Tübingában 1557-ben egy diákot, a kit éjjeli 
csendzavarásért , gyakori ittasságáért és az előadások nem 
látogatásáért vontak felelősségre, csakis »derék feleségére 
és gyermekeire való tekintettel* nem büntettek érzéke-
nyebben. 

Königsbergben, hol különben sok erdélyi is tanult 
a mult században, a tanulók maximális és minimális 
kora 30 és 13—14 év volt, köztük olyanok, kik 10, 11, 
13, sőt 19 évet töltöttek egyetemen. Ez különben Német-
országon a legközelebb mult időkben sem volt ritka eset. 
Idősebb szakemberek, sőt professzorok nem tartották 
méltóságukon alulinak p. o. a hires vegyészt, Liebiget 
hallgatni, ki 1824—1825-ig a giesseni egyetemen pre-
legált. 

A promoció költségei általában sokkai nagyobbak 
voltak, mint ma. így a lipcsei egyetemen, mely a németeknek a 
prágai egyetemről való kivonulása folytán alakult, midőn 
Vencel király gúnyból konyhamesterét állitotta az egye-
tem élére, a jogi karon a XVI. század elején kerek 
250 aranyra rúgtak az összes illetmények, beleértve a 
dáridó költségeit is, a mi megfelel a mai pénzben körül-
belül 1500 forintnak. Ezzel szemben tagadhatatlanul szi-
gorúbban is vették a tanulmányi rendet. Mint egy svéd 
diák 1424-ből eredő följegyzései mutatják, reggeli 5 óra-
kor már kezdetöket vették az előadások, úgy hogy legalább 
egy órával előbb már ott kellett hagyni a puha ágyat, s 
tartottak szakadatlanul a kánikulában is. Ellenben, mint 
a marburgi egyetem egy 1603-ból eredő szabályzata 
meghagyja, téli időben esti hét, nyáron pedig kilenc órán 
túl tiltva volt a diákoknak az egyetem falain kivül időzni. 

Ez azonban nem jelentette azt, hogy bőkezű dotá-
ciókban, alapítványokban és kiváltságokban szűkölködtek 
volna az »alma mater* növendékei. Több helyt, igy 
Heidelbergben is, bizonyos területeken kizárólagos vadá-
szati jog iliette meg őket, a theologusok és orvosok kivé-
telével; másutt, mint Marburgban, ezenkívül az egyetem 
vám- és adómentességet is élvezett s követet küldött a 
tartománygyülésre. Persze, azért ez nem mentette meg a 
koplalástól a legnagyobb részét a diákoknak, ugy hogy 
Lipcsében sokan közülök vasárnaponként parasztoknak és 
kézműveseknek voltak kénytelenek szolgáltatni a tánchoz 
való zenét, vagy tehetősebb polgároknál kolduló levelek-
kel alkalmatlankodtak, sőt a mi a legrosszabb, nők által 
tartatták magokat ki, ugy hogy egy ma is fenmaradt köz-
mondás szerint boldog az, a ki Lipcséből »asszony nélkül« 
távozhatik. 

Ezeken a dolgokon idő folytán sokszor próbáltak 
segíteni és nem is sikertelenül. így alakult meg épen 
Lipcsében az első, Borner rektor által alapított konviktus, 
az a mintaszerű olcsó étkező hely, mely ma is délben s 
este 296 diáknak nyújt ellátást. Igaz, hogy a panaszok 
igv sem voltak ritkák az ételek minősége miatt az elege-
detlen konviktoristák közt, s nemcsak a mult századokban, 
de a jelen szazad közepén is megtörtént, hogy a kifogá-
solt étkeket ünnepélyes menetben vitték végig a városon. 

De a mi több, megesett, hogy magok a professzo-
rok is eheztek, p. o. a kiéli egyetemen, a hol a mult 

század elején a theologiai tanárok kénytelenek voltak 
lelkészséget vállalni, a többi fakultásbeliek pedig más 
keresetek után látni. Érdekes, hogy 1715-ben még azt 
is tiltani kellett a professzoroknak, hogy kifőzöl és sör-
mérőt ne tartsanak, s italokat a diákoknak ne hitelezze-
nek. Pedig még 1760-ban is mindössze három beiratkozott 
diákja vott az egyetemnek. Csak II. Katalin cárnő ragadta 
ki Kiélt e nyomasztó viszonyok közül, midőn fia. Pal 
helyett a gyámhatalmat átvette Holstein felett. Ő egyszers-
mind a kardviselést is eltiltotta s e helyett az egyetem-
nek jelvényül lila-fehér kokárdát adott s azt a jogot, 
hogy ünnepélyekre két küldöttet nevezhessen tábornoki 
ranggal. 

Másutt is, mint p. o. Jenában, az úgynevezett »pro-
fesszori asztalok* sok visszaélésnek hintették el magvát 
s nem épen kedvező befolyást gyakoroltak az akadémiai 
élet fejlődésére. Ezzef a joggal, melyet az akadémiai 
docensek csekély fizetésének feljavításául engedelyeztek, a 
tanárokat kiszolgáttatták a diákok kényének, kik aztán 
kénytelenek voltak elnézést gyakorolni ez utóbbiak kihágá-
saival szemben. Előidézték azt, hogy az úgynevezett 
^professzori asztalok* a korlátlan italmérési jog mellett 
valóságos dorbézolás színhelyeivé alacsonyodtak le, a 
melyeken magok a professzorok is személyesen vettek részt. 

Különben is Jena valóságos hazája volt a diák-
csinyeknek s a fegyelmezetlen, durva életmódnak. Min-
den tilalom ellenére sem lehetett leszoktatni az ifjúságot 
arról, hogy hosszú pipával, háló köntösben ne járjon az 
u tcákon; sőt megtették az akadémiai szabadság szent 
nevében azt a tréfát is, hogy egész hideg vérrel, nyilt 
utcán váltottak ruhát. Később, a XVII. században lábra 
kapott az a szokás, hogy korbácscsal mentek a diákok-
egymásnak. Előfordult, hogy mikor a a prorector egy, a 
tilalom ellenére viselkedő diákot akart letartóztatni, ez ki-
vont tőrrel kergette meg. 

Sokat lehetne a német egyetemek régi diákéletének 
zabolátlanságairól beszélni, melyekkel szemben minden 
megrendszabályozás falra hányt borsó maradt. Hiába 
panaszkodtak Tübingában a hatóságok, a szúlők, maga 
az uralkodó herceg, hogy egész éjszaka nem tud aludni 
a lármától; hiába büntetett az egyetemi tanács 8 —10 
napi carcerre. kenyér és és víz mellett, egyeseket csend-
háboritásért, verekedésért, másokat azért, hogy »lábaikat 
kilógatják az ablakon*, vagy mert »egymásujjait le akar-
ják vágni, hogy abba játszanak*. Göttingáhan a királyi 
biztos megszakította előadásait, mert a hallgatók nem 
akarták kalapjaikat a lecke alatt letenni. Erlangenben 
még a mult században is oly veszett liirök volt a diákok-
nak, hogy a polgárleányok visszautasították még szánká-
zásra való meghívásukat is, a miért a diákok ugy álltak 
boszút, hogy minden szánba egy kalapos, lefátyolozott 
söprűt állítottak be. Ehhez járult a párbaj barbár divatja 
is, mely sok véres összekoccanásra vezetett, a melyek 
között legemlékezetesebb az, melyet a hires csillagász, 
Tycho de Brahe a rostocki egyetemen egy Mandarup 
Pesberg nevű dán nemessel, 1566 december 29-én, este 
7 órakor, nyilt utcán, tökéletes sötétségben vívott meg, 
egy, Bacmeister Lukács tanár házában lefolyt menyegzői 
ünnepély alatt fölmerült abbeli szóváltás folytán, hogy 
melyikük jobb mathematikus, s mely a nagy csillagásznak 
orrába került. 

Halléban, a protestáns pietizmus székhelyén, volt 
idő, midőn a vallás legszentebb tárgyaiból űztek gúnyt a 
diákok. Franké maga gyakran panaszkodott keserűen a 
miatt, hogy a templomban rendetlenkednek. 1716-ban, 
épen a nagvhéten, egy csoport diák, 18 ifjú. a »Grüner 
Hol«-ban verődött össze, kalapjuk körül zöld szalaggal, 



hol éktelen ivás és excesszus közben trágár módon ki-
figurázták a passiót. Azt mondja a hagyomány, hogy 
pár nappal rá egymás után rettentő kinok közt pusztul-
tak el. Néhányan megijedve lóra kaptak, hogy otthon 
érjék végöket, ha már meg kell halniok. De egy sem birt 
hazáig ju tni ; útközben vesztek el rémes halállal, az egyik 
Lipcsében, a másik Weissenfelsben, a harmadik Halber-
stadtban. Maga a vendéglős, annak leánya és szolgálója 
is hirtelen halállal haltak. Az eset — úgy mondták — 
nagy feltűnést keltett és sokan igyekeztek a hallei egye-
tem ellen kiaknázni. 

És mindezek dacára a német tudományosság büsz-
kén tekinthet vissza egyetemeire, a melyek nehéz viszon-
tagságok közt, fényes multjokkal megalapítói lettek az 
egységes német nemzet mai hatalmának. Pedig olyanok 
voltak köztük, mint a már említett kiel-in kivül a kis 
greifswaldi, vagy diák-zsargonban >gryps«, a legrégibb 
porosz egyetem, melynek az északi háború után, 1712-ben, 
nem maradt több 4 tanítványánál, ugy hogy róla szól az az 
ismeretes német anekdota, midőn egy nagy társaságban 
egyszerre mindenki fölpattan az asztaltól s szalad az 
ablakhoz, ujjal mutogatva, hogy »itt megy ő, itt megy ő!« 
s mikor az idegen kérdezi hogy ki, büszkén felelik r á : 
»a mi diákunk*. 

A német kultura egész diadalútja az egyetemek 
nyomdokainál vezet mai eredményeig. Heidelbergben 
akar ta először reorganizálni Melanchthon az egyetemi 
oktatást ; itt működött a nemzetközi jog atyja, Peiffendorf, 
és Spinozát is csak a meghívás visszautasítása akadá-
lyozta, hogy nevével egy német egyetemre áraszszon 
fényt. — De jogi kara méltó önérzettel hivatkozhatik 
igy is oly nevekre, mint Tlubert, Vangerow, Zacha-
riá, Mittenmeyer, Mohi, Windscheid, Bluntschli, Renaud; 
a bölcsészeti kar pedig Helmholtzra, Bunsenre, Kirchhoffra, 
Schlosserre, Garwinusra és Treitschkére. Freiburg adta 
Rottechet és a II. József által a széptudományok tanszé-
kére meghívott Jacobit, az első protestánst, ezen, a jezsui-
ták által alapított egyetemen, hol a hallgatóknak nyil-
vános ünnepélyen is előbb a gyónócédulákat kellett a 
pedellusnak átadniok. Azután ott vannak Tübinga régi 
díszei, habár csak rövid ideig is: Reuchlin, Melanchthon, 
az ujabbak közül az államtudományi kar megalapítója: 
List Frigyes, Mohi, azután Uhland a költő, Vischer, az 
aesthetikus s a theológián a világhírű Baur és Stausz, 
bár ez utóbbi nem kapott tanszéket az egyetemen. A 
marburgi protestáns egyetemre hintett fényt Wolf Keresz-
tély. Theologiai fakultásának, melyet svédek, skótok, sőt 
görögök is felkerestek, voltak tanítványai a protestáns 
hit terjesztéseért St. Andrewsban máglyahalált szenve-
dett Petrich Hamilton és Jacobus Arminius. 

Viszont Königsberg neve Kant, Fichte és Herbar-
téval van örökre összefűzve; Jenát egy Okén, Fries, Fichte, 
Schiller, Hufeland, Hegel nevei emelték nagyra, kiknek 
egykori lakásait ma is fehér táblácskák mutatják a háza-
kon. Itt kiáltottak »pereat«-ot Göthének is, a mért a 
tisztelgők felhívására nem mutatkozott . Virchow Würz-
burgot tette világhírűvé, mint a mai fejlődéstan és sejt-
pathológia bölcsőjét. A hires német sebész, Gsenorch és 
a kiváló nemzetgazda, Stein Lőrinc Kielben szerezték meg 
tudományosságuk alapjai t ; mig Göttinga nem kevésbé lett 
halhatat lanná nagy tanítványa, Bismarck, — mint elsőrangú 
tanerői: egy Achenwald, Schlöser, Haller, Kistner, Lich-
tenberg, Gesner, azután Sevigny, Stein, Humboldt, Tieck 
és Biirger által. Berlin követeli egész magának Schleier-
machert, Schlegelt, B o p p o t ; a jogi karon Eichbornt, Nie-
buhrt , Puchtot, Gneistol, azután a Grimm testvéreket; az 
orvosi karon Langenbecket és Du Bois Reymond t ; a 

történettudósok közt Ranket, Treitschkét, Mommsent, nem 
is szólva a 350 docens között Curtiusról, Helmholtzról, 
Koch Róbert, Hinschius és Derburgról. Ily nevek emel-
nek örök oszlopot a német egyetemi tudományosság 
nagyságának és dicsőségének, mely a német egyetemi 
rendszer, az akadémiai és tanszabadság szilárd alapján 
épült fel. 

Várnai S. 

T Á R C A . 

János ev. I: 1—5. magyarázata. 
Vannak helyek a szentírásban, melyeknek gyakorlati 

felhasználása és értékesítése nem tartozik a könnyű fela-
datok közé. Hogy János evangéliumának a kezdete is 
ilyen, mutat ja nemcsak az, hogy igen kevesen vállalkoz-
nak a feldolgozására, hanem az is, hogy az evang. egy-
házban szokásos perikopa-rendszerekben, talán egy-két 
külföldi tar tományi rendszert kivéve, elő nem fordul. A 
heortologikus rendben igy is bajos a helyét kijelölni, 
mert az üdvtörténetnek nem valamely speciális mozza-
natára , hanem egészére vonatkozik, szólván általában az 
igéről és pedig különböző viszonyulásaiban. 

Hogy e szakasz magyarázására vállalkozom, teszem 
azt abban a meggyőződésben, hogy nincs az élet köny-
vének egyetlen helye sem, mely nem az élet igéjét tartal-
mazná, s melyből ennélfogva üdvös keresztyén tanítások 
és mély keresztyén igazságok nem tárulnának elénk. 

A magyarázandó szakasz meg ép az élet igéjéről 
szól. Oly igazságokat tartalmaz, melyekre szintén áll 
annak a plátói bölcsésznek a mondása, a ki Augustinus 
(De civitate Dei, lib. 10. cap. 29.) szerint úgy itélt János-
ról, hogy minden szavát méltó volna aranynyal írni, oly 
mély és felemelő igazságokat hirdet. 

De ha igazságokat kutatunk, fődolog, hogy helyes 
irányba induljunk, jó csapáson haladjunk, különben 
könnyen eltévedünk. A szentírásnak tudományos vizsgá-
latánál is, de különösen meg a gyakorlati magyazázatá-
nál az üdvtörténeti szempontot sohasem szabad figyel-
men kivül hagynunk. Nem bölcsészeti eszméket, rendsze-
reket, tantételeket ; nem emberi bölcselkedést, hanem a 
kijelentett istenigét kell abban keresnünk és fel tárnunk. 

A negyedik evangélium sem bölcsészeti rendszerek 
szolgálatában áll; benne nem emberész gondolta eszmék 
mesterkélt alkalmazását és felhasználását, kifejtését és 
feldolgozását, hanem egyes egyedül a kijelentett igén 
alapuló keresztyénség oly alapigazságait találjuk, melyek 
annak sajátos vallási jellemét megadják, s melyeket csakis 
a miből irva v a n n a k : üdv történeti szempontból foghatunk 
fel és érthetünk meg igazán. 

Az örök istenigéről van szó. 
Ez ige a keresztyénség fundamentuma és funda-

mentális képzete. Ez ige a keresztyénség lényege, élet-
eleme, irányítója, a- ja és oo-ja, egész életének alapja, tar-
talma és célja. 

Ez az ige nem holmi bölcsészeti vagy történeti fo-



g a l o m ; nem eszme, nem is az isten gondolatában élt 
eszményi világkép, mely a tapasztalat i világ létét meg-
előzte, hanem az az örök isteni kijelentés, mely az Isten 
valóságos benső világát, szelleme legbensőbb életét, igaz 
lényegét ju t ta t ja k i fe jezésre ; az az örök istenige, mely 
minden lét a lapja , elve, for rása , élete, de egyszer-
smind végső célja is ; az az örök istenige, melynek 
hivatása , hogy megvalósuljon mindenekben, mely tes-
tet öltött, de ma is él e világban, mert rendeltetése, 
hogy testet öltsön minden egyes emberben, hogy á thassa 
az egész világot s általa és benne minden térd meg-
hajoljon annak imádására , a ki éltet mindent. 

Ez istenigét az evangelis ta szerint elsőbb is az 
örökkévalóság illeti meg. »Kezdetben volt az ige*. Kez-
detben, a mikor még az Istenen kivül semmi sem volt, 
az ige már volt. S hol volt akkor a világ ? Az Isten 
aka ra t ában . Az ige a létet és igy az időt is megelőzte. 
— Mert idő csak ránk nézve van, Istenre nézve csak 
az ö rökkéva lóság létezik, melyben az ige is Istennel 
együtt volt. Minden más let t ; az ige volt. Ezért az ige 
örök, praeexis tens ; tehát öröktől s igy örökké existen*. 
»Ég és föld elmülnak, mondja az Úr, de az én beszédim 
soha el nem múlnak.* Ott áll tehát az ige az örökké-
valóság és a múló lét ha tárán . E kettőt elválasztja, de 
egyúttal össze is köti egymással . A kapocs ő maga, a ki 
fél is vette önmagába , egyesítette személyében az örök 
és a mulandó ellentétes két birodalmát. Nem is lehetett 
az másként . A mi örökkévaló, az egyúttal mindenütt 
jelenvaló is ; be kellett tehát a földi létbe is mennie. Meg 
is tette, a nélkül azonban, hogy örökkévalóságát elveszí-
tette volna. Ezért az örök ige ember ré lett. 

De hol volt ez az örök istenige, mielőtt még e 
világ létesül t? Megfelel rá az evangel is ta : »Az ige az 
Istennél volt«. 

Mig az előbbi kifejezés az ige praeexis tenciáját , 
addig ez az ige hollétét és hovatar tozásá t fejezi ki Az 
ige Istennél volt. Nem helyileg, mintha a meta thron pél-
dájára az Úr mellett ál lana, hanem nála volt, oly módon, 
mint az embernél a még ki nem mondott szó. Az Isten-
nél volt, mert még nem közölte, nem je lente t te ki. Ezér t 
az ige az Isten benső lényege maga . Az ember t is a 
a szaváról ítéljük meg ; az Isten is arról ítéli meg az 
embert , a mi a szá ján kimegy, mert az az ő benső vilá-
gát tár ja fel. Isten lényegét az ő szava, igéje tár ja fel a 
világ előtt. Ezért is az ige az Isten lényegének megjele-
nése ; szándékának , tervének kifejezése és megvalósítása. 
Természetes tehát , hogy az ige és Isten minden gondo-
lata közös, minden aka ra t a azonos, minden célja egyező. 

Igy ju tunk el az ige második fő tulajdonságára, 
istenségére. »Isten volt az ige*. Az ige nemcsak praeexis-
tens, hanem coexistens is. Az iget már a héber vallásos 
képzet körben is gyakran találjuk Isten helyett. De azért 
a kettő sohasem olvad fel egymásban. Az evangélista 
teljesen a héber vallásos képzetkörben mozog, a mikor az 
ige istenségét hirdeti. Ha az Isten lényegét íejezi ki és kép-
viseli, akkor Isten. De azért a kettő össze nem olvaszt-

ható. Ezért emeli ki kétsze.- is nyomatékosan : »Ez az ige 
volt az Istennél*. Lényegileg egy ez a kettő; de különös 
viszonyaik alapján külön névvel kell őket illetni, s külön 
léttel is birnak. 

A megkülönböztetés és kettéválasztás bizonysága 
az is, hogy nem nevezi az igét ó íhóq-nak, hanem csak 
fteó^-nak. Nem véletlen ez. Mert jól mondja Chemnitz, 
hogy a szó artikulussal az Istent personaliter. ar t ikulus 
nélkül pedig az Istent essentialiter jelöli. S itt az isten-
lényegiségről van szó. 

Világos azonban, hogy itt az ige istensége nem 
esetleges valami, holmi járulék vagy tulajdonság, hanem 
a lényeghez tartozó, mely nélkül az ige nem volna az, 
a mi. Ha csak tulajdonság volna, akkor fl-sws = isteni 
állana, de itt a főnév magát a lényeget jelenti. Terme-
szetes is ez, mert hiszen az istenige az Isten lényegét 
ta r ta lmazza és jut tat ja kifejezésre; ezért hát benne az 
istenség teljessége. 7rXY]ptüp.a, lakozik. Lényege szerint tehát 
I s t en ; de még sem maga az Isten, hanem, bár lényegük 
szerint nincsen köztük különbség, mégis külön kell őket 
egymástól választani. Ily értelemben mondja magáról 
Jézus i s : »Én és az Atya egy vagyunk.* »Én és az Atya* 
a személyek különállását, »egy vagyunk* a lényegbeli 
azonosságot jelzi, a mint azt az egyházi ó(j.oooaí« tanában 
is találjuk. 

Az ige istenségéből természetesen következik, hogy 
a ki az igét ha l l ja : magát Istent hallja ; a ki az Igét be-
fogadja : magát az Istent fogadja be, mert ez az ige, és 
semmi más, volt kezdetben az Istennél. Minden más pe-
dig, még az ég angyalai is lettek, csak az ige örök és 
isteni. 

Istenhez való eme viszonyából világos, hogy az ige 
az Isten akara tá t , határozatá t , gondolatát nyilatkoztatja 
ki. Ez pedig az örök boldogság, az üdv maga. Ezért az 
ige az üdv. Ez üdvakarat máskor is, sokszor és sokképen 
kijelentetett. Maga a természeti világ, sőt általán a lét is 
ennek kifejezése. De ez is mind az ige által lett. Ezért itt is 
az ige a kijelentés maga. Az egyes jelenségek és tüne-
mények is, valamint a próféták s az Ur egyéb küldöttei, 
kik az emberiség életének nagy fordulóin á l l anak ; nem-
különben az igazság, erény, szentség, szeretet hirdetői, 
harcosai, vértanúi , s a kik csak az istenországának útját 
egyenget ik: mind az isteni örök üdvakarat kijelentői. De 
ezek is mind az igéből táplálkoztak; abból az igéből, 
a melyet felismertek a világ jelenségeiből. Abból az igé-
ből, a mely a maga teljességében, mint élő istenige, 
csakis a Jézus Krisztusban öltött testet. Ez a Jézust 
Krisztussá tevő istenige volt kezdetben az Istennél, ez 
volt az Isten lényege. 

Ha kezdetben már az Atyánál volt, akkor az igé-
ből indult meg maga a kezdet is. Ezért természetesen 
következik az ige harmadik főtulajdonsága : az alkotó hata-
lom és képesség. 

Az Isten önmagában önmagának teljesen elegendő 
ugyan, de véghetetlen kegyelméből kiterjeszti az Ő bol-
dogságának teljességét inasra is. Szeretetből és bölcsen 



világot alkot, hogy azt a maga boldogságába emelje, 
üdvözítse. Ez az örök isteni határozat , melynek megvaló-
sítója az istenige. »Mondotta Isten: legyen és lön*. Való-
ban úgy van tehát, a mint az evangélista mondja: »Min-
den általa lett és nélküle semmi sem lett, a mi lett*. 
(Ugyanezt mondja az ó-testamentum is. (Zsolt. 33, 6.) 
A kezdet tehát az igéből s az igével indult meg. Itt az 
alfa. De az ige nemcsak tudott az isteni akaratról, hanem 
annak megvalósulásánál közre is munkál t ; sőt hozzá volt 
az kötve. Isten volt az akaró, a teremtő, a mint a 
Zsidókhoz irt levél 3, 4 is mondja: de az ige volt annak 
a cselekvésnek a szerve. Én látok, de a szemem az én 
látásomnak a szerve. így az istenige nem maga a világ-
alkotó, mert benne csak az isteni teremtő akarat jut ki-
fejezésre. Én akarok látni, de ennek véghez vitelére a 
képesség a szememben van. Mig az ige el nem hangzik, 
az akarás nem lép a valósulás állapotába, nem létesül 
az akarat tárgya. Az isteni kinyilatkoztatással, tehát az 
igével egyidejűleg létesül minden, a mint azt Pál is 
mondja Kol. 1, 16 b a n : »Ő benne teremtetett minden*. 

Hogy szerzőnk a páli t á rcávra, tehát a mindenség 
helyet az általánosabb Trávta szót használja, azzal csak 
az alkotás mindenre kiterjedő voltát akar ja jelezni. — 
Minden, tehát mi is, mind ő általa teremtettünk. Az Úr 
mondta: »Teremtsünk embert a mi képünkre és hason-
latosságunkra*. Ezért az ember ellenállhatlan vágya az 
isteni után: ezért az ige után való önkénytelen sóvárgás. 
A természetes az volna, hogy a kinek képére teremtettünk, 
annak képe éljen sziveinkben; a ki adta, azé legyen egész 
életünk. Ámde az ember természeti állapota visszás álla-
pot, romlott állapot. 

Az ige és az ember viszonya igy egészen világos; 
az ige az ember élete, mindene, földi és mennyei boldog-
sága. De világos ezekből az ige és a teremtettség viszo-
nya is. Mert ha minden általa teremtetett, akkor az ige 
praeexistens, tehát nincs e világhoz kötve, mert a mester 
a müvet feltétlenül megelőzi. De ép ezért nagyobb és fen-
ségesebb is az egész világnál, mert hisz e világ az ő kezei-
nek munkája , s igy, mert lett, el is kell múlnia. S végül 
ebből folyólag ura is az egész világnak, mert a ki mit 
alkot, övé az egészen, joga van felette. 

Nem lehet figyelmen kivül hagynunk a gyakorlati fel-
dolgozásra alkalmas és hálás ama különbséget sem, mely a 
keresztyén és nem a keresztyén világnézetek között van. A nem 
keresztyén világnézetek deisztikus vagy pantheisztikus szem-
pontjai valóban kicsinyesek és minden emelkedettség és 
megnyugvás nélkül valók, amaz emelkedett és fenséges 
keresztyén felfogás mellett, hogy a világban, a mint 
mindennek alapja, úgy mindennek törvénye, éltető lelke 
és végső célja is az Isten szeretet-határozata, üdvözítő 
akarata, igéje. 

Mert a ki által teremtetett, az által áll is fenn a 
világ. Ezért az egész világnak nemcsak fizikai, hanem 
szellemi, erkölcsi és örök élete is az istenigében gyöke-
rezik: »Benne élet volt*. 

Az ige az élet, mert Isten lényege maga. Minden 

élet belőle fakad, belőle ered, belőle táplálkozik. Minden 
élet középpontja az ige. Nélküle nem volt élet, mert nem 
is volt lét. Ma sincs. A mi van : általa van, — a mi é l : 
belőle él ; a mi élni fog: benne fog élni. Ezért az ige 
valóban maga az élet. Nem fér hozzá még csak a kép-
zete sem az enyészetnek, halálnak, elmúlásnak. Ki az 
igében él, ha meghal is él. Krisztus, mint az élő ige, 
nem láthatott halált ; neki örök élete volt s van. A kiben 
a Krisztus él, miként Pál mondja, nem ő él többé maga, 
hanem a Krisztus ő benne, s igy minden nap meghal, 
hogy éljen a Krisztussal örök életet. A ki az igét befo-
gadja, már itt örök élete van. 

(Folyt, köv.) Raffay Sándor. 

BELFÖLD. 
A pesti ref. egyházmegye lelkészi értekezlete. 

A természeti a ra tás nagy és fontos munkájának 
megkezdése előtt értekezletre gyűlt össze f. hó 26-án, 
Újpesten a pesti ref. egyházmegye papságának jó nagy 
része s gyűltek össze a budapesti ref. theol. akadémia 
tanárai s az egyházmegye tekintélyes világiai közül többen, 
hogy tanácskozzanak a Icllú ara tás még nagyobb és fon-
tosabb munkájáról. A természetben hivogatólag int felénk 
az érett kalász, mintegy azt mondva : jer, vágj le, gyűjts 
be csűrödbe, hogy táplálhassalak. De ha Isten kedvező 
kegyelméből elégségesen, vagy épen bőven kínálkozik is 
a természeti világban az aratni való, — még bővebben 
kínálkozik az a lelki világban. Az Úr szavai mindig igazak, 
de ma talán kétszeresen a z o k : »Az ara tásra való gabona 
bizony hogy sok«. Sok, »de az arató kevés* ; még min-
dig habozva á,llunk a nagy munka előtt; félünk mintegy 
annak terhességétől és az ara tó eszközök még jó rész-
ben életlenül, rendbehozatlanul hevernek körülöttünk. 
Épen azért jöttünk tehát össze, hogy az ara tás nagy 
munkáját megbeszéljük, — arra egymást bátorítsuk és 
arató eszközeinket megélesítve, rendbehozva, kiálljunk 
munkálkodni a világ mezejére s betakarjuk az Úr csű-
rébe az érett kalászokat. 

Vajha elérhettük volna célunkat! De ugy láttuk, 
hogy bizony még mindig vannak közöttünk olyanok, a 
kik részint közönyösen veszik a dolgot, részint pedig, 
megszokva a régi sablont, gyanakodva és kételkedve 
tekintenek az ara tás ajánlott ú jabb eszközeire. Úgy lát-
szik, hogy még mindig csak a magunk kárán való okulás 
idejében élünk, s a munka nem tud megindulni úgy, a 
mint kellene. Más kárán tanul az okos, — a maga kárán 
a magyar, — mondja a példaszó, s úgy látszik, hogy 
ennek a lelki a ra tás dolgában is be kell rajtunk teljesül-
nie. De azért nem esünk kétségbe. A magyar, ha a maga 
kárán is, de megtanul okosnak, elővigyázónak lenni ; — 
majd megtanulunk mi is. 

De menjünk sor jában. Délelőtt 10 órára gyülekez-
tünk össze Mády Lajos újpesti lelkész vendégszerető 
hazában, s innen testületileg vonultunk át az Úr hajlékába, 



hogy buzgó imádsággal s az ige hallgatásával készítsük 
el lelkeinket az Isten országa munkája felett való tanács-
kozásra. Éneklés után Arany Gusztáv péceli lelkész imád-
kozott buzgón s tartott egyházi beszédet Luk. 9 : 62 alap-
ján . Szépen fejtegette hogy nekünk nem a múltba kell 
tekintenünk egyházunk mai megpróbáltatásai közepette, 
hogy attól várjuk szabadulásunkat, hanem a jövőbe, a 
mely, ha veszélyekkel, bajokkal fenyeget is, ha nehéz, 
fáradságos munkára hiv is, de a szabadulás és a győze-
lem reménységével is vigasztal. Csak az öregnek nincs 
célja, reménye, vágya a jövőben, s csak az tekint a 
múltba vissza, hogy azon merengve találjon kibékülést 
és várja a halál t ; az ifjú reményei, vágyai szálait a jövő-
höz köti, — annak küzdelmei adnak neki erőt, s annak 
remélt diadala bátorságot, lelkesedést és kitartást. A pro-
testantizmus nem lehet öreg, s nem szabad annak lennie 
a mi magyar ref. egyházunknak sem. If júnak, életerősnek, 
küzdésre késznek, a diadalt remélőnek kell lennie, mert 
az az élet és erő, mely benne van, mindig örök if jú; 
mert az a Krisztusnak, az evangéliumnak élete és ereje. 
A jövőbe kell tehát tekintenünk s abban a Krisztustól 
várnunk szabadulásunkat. Minek is tekintenénk a múltba, 
a mely immár hátunk megett van, a mikor a közelmúlt 
a maga lanyhaságával, bomladozásával, züllésével csak 
elszomorit, a régmúlt pedig, a maga hőseivel, virágzásá-
val csak vádlólag kiált felénk : drága örökséget nyertetek, 
de ti azt eltékozoltátok! Halljuk meg azéi t az Úr figyel-
meztető szavai t : »A ki kezét az eke szarvára veti és 
azokra néz, a melyek ő utána vannak : nem alkalmatos 
az Istennek országára!* — és tekintsünk hittel a jövőbe. 
Fegyverünk ma is az, a mi volt régen: az evangélium, 
— csak forgassuk azt bátran és kitartással. Fejünk, vezé-
rünk ma is az, a ki volt régen : a Jézus Krisztus, — 
csak higyjünk ő benne s az ő evangéliumából fakadjon 
és azon épüljön fél minden cselekedetünk: akkor a jövő 
diadala bizonyosan a mienk leend. Vessük azért kezün-
ket az eke sza rvá ra : vágjuk ekénket bele mélyen a lel-
kek termő földjébe ; szántsunk magunknak uj szántást ; 
hintsük abba bele az evangélium magvait, — s akkor 
aratásunk gazdag és magyar ref. egyházunk boldog és 
virágzó leszen. 

Az istentisztelet végeztével, (a melynek csak egy, 
de igen nagy baja volt, az t. i., hogy abban a gyülekezet 
tagjai, néhány presbitertől eltekintve, egyáltalán nem vet-
tek részt) a templomban nyilt meg az értekezlet. Ott 
láttuk már akkorára, a világiak közül: gróf Teleki József 
egyházmegyei gondnokot, Halász Zsigmond országgyűlési 
képviselőt, dr. Szabó József egyházmegyei ügyészt, Bene-
dek Sándor közigazg. birót, Kontra Kálmán nvug. főszolga-
bírót stb ; a lelkeszek közül : Szánthó János esperest, 
Benkő Istvánt, Mady Lajost, Kovács Dánielt, Mészáros 
Sámuelt, Arany Gusztávot, Fábián Dénest, Földváry Lászlót, 
Haypál Benőt, Sipos Palt, Kovács Gézát, Dobos Ferencet, 
Csilléry Lajost. Gönczy Benőt, Bárdv Palt. Erdős Lajos 
hely. lelkészt, Fábián János budapesti valláslanart, Gergely 
Antal gyüjtöloghazi lelkészt, s a pesti ref. theológia ta-

narai közül Petri Eleket, dr. Szabó Aladárt és Hamar 
Istvánt. 

Az értekezletet Petri Elek elnök nyitotta meg. Szí-
vesen üdvözölve a megjelent lelkészeket és világiakat, 
szólt egyházunk mai súlyos helyzetéről, a mely feltétlenül 
szükségessé teszi az evangéliomi munkálkodást. Súlyosak 
a viszonyok, nagyok a nehézségek; de azért nem esik 
kétségbe, mert a történelem tanúsága szerint az igazság, 
ha ideig óráig leszorittatik is, elvégre mégis csak diadal-
maskodik Hitünk diadalmaskodni fog s a Krisztus evan-
géliuma meg fogja győzni a világot, mert az az egész életet 
átható szent erő. A fő dolog csak az, hogy az igazi hit, 
a Krisztus tiszta evangéliuma hassa át életünket s minden 
cselekedeteinket. 

Néhány lelkésztársunk indokolt távolmaradásának 
bejelentése és Mády Lajosnak a jegyzőkönyv vezetésére 
felkérése után Benkő István rákospalotai lelkesz tette 
meg előterjesztését a mai viszonyok közti teendőinket 
illetőleg. Nagy alapossággal és részletességgel kidolgozott 
előterjesztésében legelső sorban is konstatálta, hogy egy-
házi életünkben fokozottabb tevékenységre van szükség. 
A veszedelem, a melynek napjait éljük, nem efemer, 
hanem régi és állandó, mert ellenségeink is régiek és 
állandók. A védekezés és épités munkájának is tehát 
állandónak, szervezettnek kell lennie, ha diadalmaskodni 
akarunk. Az eszközök s a fegyverek, a melyeket ajánl, 
nem újak, hanem régiek, mert azok az evangélium esz-
közei és fegyverei; csupán azok felhasználási és forga-
tási módja kell hogy alkalmazkodjék a mai szükségekhez. 
A fődolog azonban az, hogy minden munkánk az evan-
géliumból induljon ki és abból nyerje folytonosan erősíl-
tetését és irányittatását. Részletesen foglalkozott azután 
teendőinkkel: 1. az iskolákban, 2. a templomban, 3. az 
egyháztársadalmi téren, 4. az anyagi ügyek terén, s fej-
tegetései eredményeképen kilenc pontból álló határozati 
javaslatot terjesztett elfogadás végett az értekezlet elé. 

A nagy alapossággal készült és evangéliumi buzgó-
ságra, lángoló egyházszeretetre valló előterjesztést elve-
zettel és figyelemmel hallgatta végig az értekezlet, utána 
pedig megindultak a hozzászólások. Hozzászóltak: Föld-
váry László, Mészáros Sámuel, Halász Zsigmond, dr. Szabó 
Aladár, Gönczy Benő, gr. Teleki József, Benedek Sándor 
és Hamar István, s végül a következő határozatokban 
állapodott meg az értekezlet: 1. szükségesnek tartja az 
iskolai vallástanítás és valláserkölcsi nevelés intenzivebbé 
tételét ; a biblia olvastafását és konfessziós könyveink 
ismertetését és taní tását ; 2. szükségesnek tartja vallástani 
kézikönyveinknek átdolgoztalását, főként abból a szem-
pontból. hogy az evangeliumi szellem és a felekezeti öntudat 
erősítésére minél alkalmasabbak legyenek; 3. szükséges-
nek tartja egy egyházmegyei leánynevelő-intézet felállí-
tását, s felkéri az egyházmegyei közgyűlést, hogy ennek 
minél előbb leendő megvalósítását tűzze napirendjére; 
4. elvárja minden lelkésztől, — a mit különben a törvény 
i s e j ö j r _ hogy a szentírást és konfessziós könyveinket 
minél szorgalmasabban és rendszeresen inagyarazza; 
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5. Pelri Elek, Mády Lajos, Benkő István, Földváry László. 
Benedek Sándor, Halász Zsigmond, Hamar István és dr. Szabó 
József személyében bizottságot küld ki, azzal a megbízatással, 
hogy tegyenek javaslatot arra nézve, hogy köznapi és vasár-
napi istentiszteleteinket miként iehetne uj, evangéliumi 
elemekkel bővíteni, élénkíteni és vonzóbbá tenni? ; 6. meg-
keresi az egyházmegyét, hogy az keresse meg a kerületet 
vándor-prédikátorságok szervezése iránt. 8. az egyházi és 
egyháztársadalmi élet élénkítését szükségesnek ítéli s elvárja 
minden lelkésztől, hogy arra, a viszonyok és körülmények 
szerint, vallásos összejövetelekkel, felolvasásokkal, evan-
géliumi egyesületek szervezésével szorgalmatosan töreked-
jék ; 8. szükség levén az anyagiakban is gondot viselnünk, 
elvárja minden lelkésztől, hogy alkalmas módon (segélyző 
egyletek, magtárak, fentartási alapok) igyekezzék hívei és 
gyülekezete anyagi boldogulását és felvirágzását munkálni ; 
9. az 5 pont alatti bizottságot megbízza azzal is, hogy 
tegyen javaslatot ar ra nézve, hogy miként lehetne egy-
házunk részére nagyobb állami dotációt kieszközölni ? 

Az értekezlet második tárgya Mády Lajos újpesti 
lelkész előterjesztése volt a lelkészi nyugdíjintézet fel-
állítása tárgyában. Az előadó e tárgyban hosszabb és 
részletesen indokolt előterjesztést készített, az idő előhala-
dottsága miatt azonban azt csak főbb pontjaiban és vég-
eredményében ismertethette. Az értekezlet határozata az 
lőn, hogy a lelkészi nyugdíjintézet felállítását szükséges-
nek és sürgősnek tartja, a miért is, az egyházmegyei és 
a kerületi gyűlés által felkérendőnek határozza a kon-
ventet a nyugdíjintézet tervezetének minél előbbi kidol-
goztatására, hogy ez a nagyfontosságú és sürgős termé-
szetű ügy már a legközelebbi zsinat tárgya lehessen és 
azon megoldást is nyerhessen. 

Végül Fábián Dénes újpesti lelkész tett jelentést a 
lelkészek földhaszon-jövedelme után ^sokszor jogtalanul 
kivetett IV-ed osztályú kereseti adók ügyében. A kérdés-
hez hozzászólt Benedek Sándor közigazgatási biró is, 
megmagyarázván e kivetés szabályát. E szerint a föld-
haszon után, ha a föld adóját a lelkész fizeti, nem vet-
hető ki a IV-ed osztályú kereseti adó, csupán csak akkor, 
ha a föld adóját az]egyház fizeti. Ha e tekintetben szabály-
talanság történnék, a lelkész felebezze meg jogtalan a 
kivetést, első fokon az adófelügyelőségnél, másodfokon a 
megyei közigazgatási bizottságnál, harmadfokon a köz-
igazgatási bíróságnál. 

Indítványok hiányában ezzel az értekezlet véget ért, 
s szívből kívánjuk, hogy mindnyájunknak minél nagyobb 
okulására szolgált legyen. 

A templomi zöld ^asztaltól, délután fél keltőkor a 
polgári kaszinó fehér asztalához vonultunk át, M hol, 
mint az újpesti egyház vendégei, jó magyaros ebéd mellett, 
toasztokkal fűszerezve folytattuk a barátságos eszmecserét, 
majd pedig Mády Lajos lelkész vendégszerető házába tér-
tünk vissza. A délutáni és az esteli órák oszlattak aztán 
szét bennünket , kedvesjemlékekkel, épületes tanulságok-
kal otthonunkba, hogy elkezdjük az aratás nagy és nemes 
munkájá t . De elkezdjük e ? — erre a kérdésre feleljen 

meg mindenikünk nemes és buzgó cselekedeteivel és te 
gyen erről tanúbizonyságot a jobb jövendő. 

Az újpesti ref. egyháznak és buzgó lelkészének 
pedig legyen e helyen is köszönet szíves, magyaros vendég-
látásáért. H. I. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A német »lex Heinze*, a melyet méltán »tragiko-

médiának* nevezlek, — végére jutott. Bryschhg tanár 
a »Deutsch.-Ev. Blátter* júniusi füzetében szomorú érde-
kességgel világítja meg a németek történetének e legújabb 
fejezetét. A centrumpárt érdeme, hogy a legújabbi anyagi 
és szellemi haladás e szégyenletes oldalát földerítette. A 
modern kultura Németországban is megrontotta a nép-
életet s az erkölcstelenséget és nemi kicsapongást ter-
jesztette. A többi német politikai pártok s a törvény-
hozás nem eléggé behatóan, erélyesen és következetesen 
tárgyalták és oldották meg e szégyenletes kérdést. Nem 
vették kellőleg figyelembe azt, hogy az ifjúság megron-
tásában nemcsak a keritők és női személyek, hanem az 
irók, könyvkereskedők, festők és költők is részesek. Igy 
p. o. a Sudermann-féle frivolitások nem egyedül állanak a 
német színi irodalomban, s egy »Goethe-szövetség« is 
keletkezett annak megvédésére. Az aranyközépútnak kö-
vetése hiányzott a német politikusokban. Nem arról volt 
a szó, hogy szerzetesi morál alá foglalják p. o. Correggiót 
vagy Skakespeare Bomeo és Júliáját, hanem a józan 
fegyelem alatt álló írói és művészi szabadság megvédé-
séről, a mit azonban a törvényhozás nem tudott kellőleg 
megérteni. A kompromisszum, mely a pártok között a 
lex Heinze-ra nézve létesült, s a mely a törvényjavaslat-
ból a művészetre, irodalomra és színészetre vonatkozó 
§-okat törölte, csak árnyéka a kérdés nagyfontosságának 
s a népélet morali tására vonatkozó óriási jelentőségének. 
Az erkölcstelen iratok és képek mellett maga a művé-
szet, költészet és színészet is megrontotta az if júság s a 
népélet morális érzékét, A lex Heinzéről tehát mond-
hatjuk Shakespeare-rel : sok hűhó semmiér t ! Mert hát 
csak valamivel több a semminél, a mi a politikai pártok 
kompromisszuma folytán benmaradt a törvényben. Főleg 
bizonyos ant iquáriumoknak és harmadrendű színházak-
nak (nálunk még a képes levelező-lapoknak is) erősebb 
megrendszabályozására lett volna szükség! 

A középiskolai oktatás reformja a német tanügyi 
köröket is élénken foglalkoztatja. Az alapos reform azonban 
itt is csak a kétes értékű kísérletezésnek volt kénytelen 
helyt engedni. A mai modern realisztikus korszellemnek 
a természettudományok kellenek a szellemi tudományok 
helyett, s az élő nyelvek a latin és görög helyett. Modern 
tudomány, nyelvek, technikai ügyesség ma a jelszó a 
művelődés terén, mig a latin és a görög nyelv s a 
régi történet és a klasszikus irodalom az ant iquáriutnba 
való. Frankfur tban foglalkoztak a minap ily értelemben 
a középiskolai reformmal, a melyet azután Berlinben 
még drasztikusabb iskolaügyi reformok is követtek. Pedig 
helyesen jegyzi meg a frankfurt i modern reformkisérlete-
zés alkalmából Beyschlag t a n á r : A régi nyelvek nyitják 
meg előttünk a világirodalmat s a világtörténetet, mig a 
modern nyelvek nagyon is szűk körre vannak szorítva. A 
görög nélkül nincs eszthetikai művelődés, s még Goethe-
Schillert sem tudjuk megérteni a görög-római műveltség 
nélkül S a görög nélkül nem olvashatjuk az új-szövet-



séget eredetiben, s a latin nélkül meg nem éribetjük a 
németek történetét a varusi csatától a vestfáliai békéig. De 
a klasszikus műveltség nélkül nem értjük a jogi és állami 
tudományokat , sőt a világtörténeti fejlődést sem. Általá-
ban a klasszikus műveltség alapja minden józan modern 
művelődésnek is. Az ember szellemét, szivét, akaratát , s 
á l ta lában egész személyiségét, a vallás, nyelv, irodalom 
és történet, nem pedig a fizika és technika művelik. Mi 
több, a berlini értekezlet teljesen törölte a középiskolá-
nál a latin alapot> s szinte a rideg utilisztikus prakticiz-
mus terére lépett iskolaügyi reformjával . Pedig ifjúsá-
gunk történeti-klasszikus nevelése és művelése adná meg 
e reformoknak az árát. Évekkel azelőtt a halle-wittenbergi 
tudományegyetem tanári kara protestált e »modern« 
iskolaügyi reformkisérletezés ellen a kultuszminiszterhez 
intézett beadványában. Ebben hangsúlyozta a humanisz-
tikus gimnázium által nyújtott »egységes históriai-klasszikus 
előképzést, a melyen az egyetemi tanulmányozás alapul*. 
A humanizmus az utolsó négy évszázad kulturfejlődésé-
nek a forrása, mi nélkül beható és céltudatos egyetemi 
tanulmányozásról szó sem lehet. Annak megszorítása 
tehát, a modern realisztikus gondolkozásmód javára, magát 
az egyetemi tanulmányozást sértené és szorítaná meg. 
Ezt olvasva, a modern paedagógikának sok baja jut 
eszünkbe. Ilyen a túlterhelés, a vizsgarendszer s több 
efféle. Ideje is volna e kérdések beható megoldásával is 
foglalkozni. 

A klerikálizmus hódításáról Németországban szo-
morúan érdekes adatokat közöl Beyschlag. Egy dr. Gantalupi 
nevű, előkelő olasz író, németországi útja alkalmából úgy 
találta, hogy a klerikalizmus Németországban, a refor-
máció hazájában valósággal diadalútján van, s ha a né-
met reformátori szellem föl nem ébred, övé lészen a jog 
és a hatalom a jövő XX. században. S ezzel az új 
ultramontán érával szemben valósággal álmait aluszsza 
a német prot. szellem. íme egy néhány példát! 

Weimárnak a maga 28 ezer lakosával máig is az 
a két temploma van, a melybe Goethe-Schiller idejében 
járt 6 — 7 ezer hivő. Egy harmadik prot. templomra tehát 
égető szükség van, s csudálatos, ezt a templomot »Agusta 
császárnő emléktemplomnak* akarják elnevezni. Igaz, 
hogy a császárnő a weimári fejedelmi házból való, de 
másrészt az is »notórius módon* köztudomású, hogy ev. 
hitvallását a pápás egyház javára több izben is meg-
tagadta. A Bismarck-féle »Emlékezések és gondolatok* 
bizonyos »jezsuita-táborról* beszélnek a császárnő udva-
ránál, ki egy konvertitánál is erősebben dokumentálta 
evangéliumellenes érzelmeit és gondolkozását. Csakis a 
Hohenzollern és az Ernestin-ház iránti pietás tartotta vissza 
az ev. köröket a dolgok további szellőztetésétől. Beyschlag 
szerint a templom legfeljebb ^engesztelő templomnak* 
volna nevezhető, azért a sok bűnért, a mit az a császárnő 
az ev. hitvallás ellen minduntalan elkövetett. 

A drezdai térdeplés kérdése is méltán nagy izgatott-
ságot szült a prot. körökben és méltán csatlakozik a 
60 évvel azelőtt, a nagy Döllinger s a prot. Harless által 
is szellőztetett bajor térdeplés kérdéséhez. A prot. katona-
ságnak a r. kath. szertartásokban való kényszeri tett rész-
vételéről van szó, a melyeket éveken át szó nélkül tűrtek 
el Drezdában. A meisseni lelkészi értekezlet tárgyalta e 
»botrányos* ügyet, s szóvá tette azt a szász sajtó is, 
főleg Luthardt »Allg Ev. Luth. K.-Ztg« c. lapja. Tudjuk, 
bogv a szász udvar hüségesküjenek kétszeres megtaga-
dása árán jutott el a r. katholicizmus hálójába, s Miksa 
herceg-kaplán agitálásaiban érte el tetőpontját. A dolgot 
azzal próbálták az udvari és kormánykörök jóvá tenni, 
hogy azt mondottak, hogy itt a katonaságnal nem r. kath. 

szertartásos, hanem udvari devóciós cselekvenvekröl van 
szó, a r. kath. udvari templomban rendezett ürnapi kör-
menetek alkalmából. Tehát nem a sanctissimum előtti 
pápás térdepelésen, hanem a felségi és udvari jogok res-
pektálásán fordul itt minden, — ad majoréin papae gló-
riám s az ev. hitvallás gyalázására! — Valóban szégyen-
letes, hogy ilyen dolgok az ősi evangélikus Szászországban 
megtörténhetnek. A lelkészi értekezletek egyhangúlag el 
is ítélik az ev hitvalláson ejtett e sérelmeket. S méltán 
csatlakozik az ev. hitvallást ily mélyen bántó esethez 
Küchler esete Darmstadtban, az irgalmas nővérek pápás 
propagandája Coblenzben, s a freiburgi ev. diakonissza-
intézetének szomorú tapasztalata bazárjának létesítése 
alkalmából. Valóban sapienti pauca! A pápás világuralom 
a prot. Németországban trónol napjainkban! 

A strassburgi pápás theologiai fakultással Hertling 
tanár, ez a Schell-hez hasonló rajongó reform róm. kath. 
tudós egyelőre fölsült. Nem kell e rakultás Rómának és 
a jezsuitáknak. Bismarck herceg mondotta egykoron a 
»Kulturkampf« izgalmas napjaiban, hogy a római papság 
jobb nevelése és erősítése csak növelné velünk szem-
ben annak hatalmát. Hogy egy, vatikani jezsuita-alapelvek 
szerint berendezett theol. fakultáson dresszirozott ifjúság, 
a maga szemináriumi, tömjéntüstös és szenteltvizes neve-
lésével csak ellensége lehetne a prot. német birodalom-
nak, azt csak az egyházpolitikájában örökösen tétovázó 
mai német kormány nem képes felfogni. Az ultramontán 
pápás szellemnek erősítése Strassburgban csak megtaga-
dása volna a német prot. szellemnek, s az ellenségnek 
nyitna ajtót. Ilyenre a német birodalom saját anyagi esz-
közeivel nem vállalkozhatik. Ultramontán fakultás csak 
az ultramontanizmust szolgálhatna. A cent rumpárt által 
Rómában melegen javasolt és támogatott Hertling-fele 
tervezet, egyelőre, nagy örömünkre hajótörést szenvedett 
a vatikáni körökben. Ennyire a Berlin és Róma, a centrum-
párt és a jezsuiták között való barátság még sem akar 
elmenni. S mégis a német sajtó egy része mélyen fájlalja 
e pápás hajótörést. Risum teneatis! 

A szászországi luth,. Gotteskasten a minap bocsátotta 
közre 22. évi jelentését. A Gusztáv-Adolf-egylettel szem-
ben szigorúan luth. felekezeti célokat követő Gotteskasten 
e kiadott jelentése szerint a tartományi konzisztórium 
300 márkát a svájci lutheránusoknak, 300-at pedig a 
cseheknek juttatott. Az osztrák prot. mozgalmak hatása 
alatt a bevétel 33,758,71 márkára emelkedett, a miből a 
mozgalom erősítésére 11,000 márkát fordíthatott. Három 
legátumban is részesült és pedig 2000, 100 és 150 már-
kában. A bevételhez járult Szászország 14 ezer, Thü-
ringia 358, Poroszország lutheri egyháza 238, Mecklen-
burg 300 és Svájc 10 márkával. Ausztria-Magyarország 
123, Kamerun 70 és Ausztrália 104 márkát adományo-
zott. Röpiratát a Gotteskasten 62 ezer példányban nyo-
matja. Segélyben részesített baior, elszász, lippe és han-
noverai egyházközségeket 1325. porosz, hessetii és badeni 
szabadegyházi luth. egyházközségeket 4981 ; svájciakat 
1300, osztrák-magyarokat (tótokat) 18,105, franciákat 50, 
oroszokat 100, afrikaiakat 300 s éjszakameriakat 1363 
márkában. Kár, hogy ez az áldással működő Gotteskasten 
nem tud s nem is akar egyesülni a tágabb ev. alapon 
álló s tágabb prot. célokat követő Gusztáv-Adolf-egye-
sülettel. 

A pápás missziók száma Francia- és Németország-
ban egész légió. Kannengiesser foglalkozott azokkal leg-
újabban, megbízható kutatások alapján. A közlések szerint 
a pápás Franciaország jelenleg a »I)e propaganda fide« 
társulatára 4,077,(XX). a szent gyermekségre 1.094,000. a 
keleti pápás iskolakra 584,000, s az afrikai missziók 
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létesítésére és erősítésére 50,000 frankot áldoz. Francia-
országnak, Kannengiesser adatai szerint, van 200,000 szer-
zetese. Az utolsó 20 év alatt a pápás Franciaország 
roppant nagy összegeket tudóit előteremteni templom-
építésekre. A montmartrei, fourviérsi és lourdesi bazilikák 
milliókat nyeltek el. A szabad pápás iskolákra 100 milliót, 
s csakis a fővárosiakra 4 — 5 milliót fordított. Az 5 pápás 
egyetem 40 milliót volt képes előteremteni. S a mellett 
nem szabad feledni, hogy a Péterfillér 3/4-ed részét is 
Franciaország szolgáltatja a vatikáni pénztárnak. Valóban 
facta loquuntur! 

Az olasz ó-katholicizmusról igen érdekes és tanul-
ságos cikket közöl Bönncke, volt római követségi lelkész 
Beyschlag tanár »Deutsch Ev. BIátter«-jeinek júniusi füze-
tében, abból az alkalomból, hogy Bobertson S. velencei 
skót presb. lelkész megírta > Campello gróf és az olasz 
kath. reform« c. müvét, a melyhez épen Beyschlag irta 
meg a tartalmas előszót. Olaszországban a nemzeti király-
ság s a pápás vatikán között áthidalhatatlan ür tátong. 
Ez indította Campello grófot 1881. szept. 13-ikán a 
pápás egyházból való kitérésre. »Mint keresztyén és mint 
olasz polgár nem maradhatott tovább az egyház tagja*, 
— a mely kijelentése oly élénken emlékeztet a vatikáni 
zsinat után a nagy Döllingernek ismeretes kijelentésére, 
a mely szerint »mint keresztyén, polgár, theologus és 
történettudós* hagyta el a római egyházat. Campello 
gróf, az ígéretekkel és fenyegetésekkel mitsem törődve, >a 
Szentírás alapján, a pápás egyház nyilvánvaló tévtanai-
val szemben olasz népének és hazájának tisztább és jobb 
keresztyénséget nyújtott, mint a római kúriának világias, 
önző politikai célokat követő keresztyénségét*. S Cam-
pello legjobb hite és lelkiismerete szerint tovább haladt 
a megkezdett reformok útján. Pedig sok nehézséggel 
kellett megküzdenie. Hisz egyik olasz államférfi szerint: 
»az olasz népnek kevés érzéke van a vallásos ügyek i ránt*; 
a másik szerint: »Olaszország a skepticizmus régi hazája , 
a mely keveset törődik Rómával s még kevesebbet Wi t -
t e n b e r g g e l ; s végül a harmadik szerint: »mi a renais-
sance, s nem a reformáció gyermekei vagyunk, azért 
nem hallja és követi a mi népünk a vallásos megtérésre 
intő szózatot«. S Robertson műve mégis azt bizonyítja, 
hogy Campello reformszózata s munkássága nem volt 
hiábavaló. Az ó-katbolicizmus Olaszországban mustármag 
módjára terjed és erősbödik napjainkban. Fölismerte azt, 
hogy Rómát csakis Rómával lehet reformálni. A jelenkori 
Olaszországról ma is azt tart ja egyik előkelő politikusa : 
»A romanizmusnak Olaszországban három sajnálatos 
gyümölcse van : a babona az alsó népben, a közönyös-
ség a többieknél s a hitetlenség az irók és gondolkodók 
legnagyobb részénél. A r. kath. reform elhárítandó leg-
nagyobb akadálya a pápa világi uralma*. S tényleg, a 
pápás világi uralom elodázása nélkül Campello kilépése 
s ev. reformtörekvése leheletlen lett volna. 1899 s/.ept. 
17-ikén Arronéban, a r. kath. reformmozgalom központ-
ján zsinatoltak az ó-katholikusok, s fölvették az > Olasz-
ország r. kath. reformált egyháza* nevét, s az olasz 
liturgiát, s két izben már Rőmábán is tartottak ó-ka!h 
istentiszteletet. Máig is Campello a feje és lelke az ó-kath. 
reformmozgalomnak. Robertson műve I. részében ismer-
teti Campello életét és működését a római egyházban, 
majd a II. részben működését a vatikáni egyházból való 
kilépése után s a III-ikban a jelenkori ó-kath. egyház és 
pápás vatikánizmus viszonyait. A r. kath. reformmoz 
galomnak nagy nemzeti és vallásos feladata és jelentő-
sége van Olaszországban. Igy hát ingadozik a papizmus 
alapja a maga ősi földén is. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

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 nagy-bajomi ref. egyház, 
az elhunyt Révész Mihály helyére Kozma Zsigmond 
m.-sassi lelkészt a békés-bánáti egyházmegye aljegyzőjét 
választotta meg lelkipásztorává. — A tisza-tarjáni ref. 
egyház Tóth Ferenc berzéki lelkészt választotta meg lel-
készévé. 

L e l k é s z b e i k t a t á s o k . A körös-nagyrév i ref. egyház 
június 16 án iktatta be hivatalába új lelkészét Veress 
Istvánt. A beiktatást az egyházmegye esperese, Szabó 
Károly végezte. — Folyó hó 1-én lesz a beiktatása Bél-
teky Lajosnak mándoki és Juhász Sándornak győrteleki 
lelkészi állásába. 

Egyházmegyei gyűlések és értekezletek. A 
tatai ref. egyházmegye június 26-án tartotta meg lelkészi 
értekezletét Ácson, közgyűlését pedig 28-án Tatán. — A vesz-
prémi ref. egyházmegye közgyűlése f. hó 2-án lesz Vesz-
prémben. — A komáromi ref. egyházmegye lelkészi érte-
kezletét f. hó l l - é n , közgyűlését f. hó 12-én fogja meg-
artani Komáromban. — Az arad-békési evang. egyház-
megye f. hó 30-án Mező-Berényben, — a felsö-vasi evang. 
egyházmegye f. hó 4-én Szombathelyen fogja megtartatni 
közgyűlését. 

Az arad-békési evang. egyházmegye mult hó 
12-én tartotta meg lelkészi értekezletét Békés-Csabán, 
Korén Pál esperes elnöklete alatt. Tárgyalta az egyház-
megyei elnökségnek az egyházak látogatására vonatkozó 
szabályrendelet-tervezetét, s a szabályrendeletet felesle-
gesnek Ítélte, miután az egyházi törvény eléggé körülírja 
az elnökség jogait és kötelességeit. Az evang. lelkészfiak 
segélyző-egyessületének felállítását szükségesnek mondotta 
ki ; az erre vonatkozó alapszabály-tervezetet elfogadta, s 
elhatározta, hogy a felállítandó egyesületbe az egyház-
megye minden lelkésze be fog lépni. A lelkészi gondozás 
alapelveinek kidolgozására, valamint az ul t ramontanizmus 
elleni védekezés mikéntje tárgyában bizottságokat kül-
dött ki az értekezlet. 

A kolozsvári ref. egyház presbitériuma mult 
hó 17-én elhatározta, hogy az egyháznak üresedésben 
levő negyedik lelkészi állását még egy évig nem tölti be, 
hanem helyettes lelkészszel láttatja el. Helyettes lelkészül 
egy évre újra Németh Sándor segédlelkészt alkalmazta a 
presbitérium. 

T e m p l o m a v a t á s o k . A lótli-i ref. leányegyház mult 
hő 17-én avatta fel szent rendeltetésére új templomát. A 
felavató beszédet Juhász Pal esperes tartotta, u tánna 
pedig Patay Károly egyházmegyei főjegyző mondott egy-
házi beszédet. Az úrvacsorát Bihari Kálmán pozbai és 
Gsekey Dávid alsó-váradi lelkészek osztották ki. — A 
magyar-barnag-i ref. gyülekezet ugyancsak mult hó 17-én 
avatta fel megújított templomát. A felavató beszédet Dem-
jén Márton veszprémi lelkész tartotta, Nagy Benő péceli 
lelkész keresztelt, Táncos Gyula ottani lelkész konfir-
mált, Barthalos Dezső tótvásonyi lelkész egyházmegyei 



tanácsbiró pedig úrvacsoraosztás t végzett. A gyülekezet 
női tagjai ez a lka lommal adták át a Táncos Gyuláné kezde-
ményezésére szerzett diszes urasztali kelyhet és teritőt. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . Az ujvcrbászi evang. egyház 
Wagner Adolf u j -pázua i lelkészt választotta meg lelki-
pász torává . 

Nyári istentiszteletek a Svábhegyen. A buda-
pesti nyara ló közönség kedves tar tózkodási helyén, a 
a Svábhegyen a nyáron sem fognak szünetelni a ref. 
istentiszteletek. Az első nyári istentisztelet ma tartatik az 
iskola nagytermében. Imá t mond 3loody András skót 
missz. lelkész, az egyházi beszédet pedig Csűrös István 
püspöki ti tkár fogja tar tani . 

P ü s p ö k i e g y h á z l á t o g a t á s o k . Baltilc Frigyes ev. 
püspök a mult hónapban végezte a nógrádi egyházmegye 
második körének meglátogatását . Meglátogatta ez alka-
lommal Losoncot, Ozdint, Málnapatakot . Uhorszkát , Ró-
nyát, Poltárit , Zelenét, Kálnó-Garábot , Nagvfalu leány-
egyházat és Tamási t . A gyülekezetek méltó tisztelettel 
fogadták a püspököt, a ki á l ta lában véve örömmel és 
megelégedéssel szemlélhette valláserkölcsi életöket. — 
Antal Gábor dunántúl i ref. püspök mult hó 9-től 16-ig 
látogatta meg, Körmendy Sándor egyházkerületi főjegyző 
kíséretében az egyházkerületéhez tar tozó szlavóniai misz-
sziói gyülekezeteket. A vizitáció e redménye ál talában kielé-
gítő és több helyen örvendetes volt. 

A z a l a i e v a n g . e g y h á z m e g y e f. hó 3 - á n Kővágó-
Eörsön tar t ja meg közgyűlését. Ez alkalommal iktatják 
be h ivata lába az új felügyelőt, Purgly Sándort . A 
beiktató közgyűlésre vendégül vár ják Gyurátz Ferenc 
püspököt és Ihász Lajos kerületi felügyelőt is. 

A nógrádi evang. egyházmegye f. hó 17-én 
tar t ja meg közgyűlését Balassa-Gyarmaton. A gyűlés 
nagyobb fontosságú tárgyai lesznek: az esperesi jelentés, 
a mely fel fogja ölelni a most lefolyt püspöki vizitáció 
eredményét is, — és a Selmecbányái tanítóképezde ügye. 

I S K O L A . 

Az országos középiskolai tanáregyesület folyó 
hó 3 -án és 4 én Temesváron tar t ja XXXJV. évi ren-
des közgyűlését. A közgyűlés első napján Beöthy Zsolt 
mond elnöki megnyitó beszédet, azután pedig hivatalos 
jelentések következnek. Előadásokat fognak ta r tan i : Bcrg-
mann Ágost: A középiskolai taní tás a jellemképzés szol-
gála tában, — Bódiss Jusz t in : Az akciók t ana elméletben 
és gyakorlatban c. alatt . A közgyűlés második napján 
előadásokat t a r t anak : Latkóczy Mihály: A régészet a 
középiskolában, — Gcrevich Emil: Az ifjúsági iratokról, 
3larkovics Sándor : Az idegen élőnyelvek, különösen a 
német nyelv taní tása szemleitető alapon, — Latkóczy 
Mihály: Az idegen nyelvek tanítása és a középiskolai 
olvasókörök, — llegedüs Izidor: A modern fdológia ú j 
módszereiről c. alatt Az indí tványok közölt igen korszerű 
és fontos Kemény Ferencé, a mely szerint az 0 . K. T . E. 
bizottságot küld ki azon eszközök és módok tanulmányo-

zására . a melyek alkalmasak arra , hogy az i f júságnak 
ellenálló képességét az érzéki kísértésekkel szemben fokoz-
zák és a korai kísértésektől megóvjak. — és egyidejűleg 
a nin, vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak és az 
országos közoktatási tanácsnak is figyelmébe ajánl ja ezen, 
a nevelésre és minden fokú és nemű iskolára olyannyira 
fontos tényezőt és ajánl ja , hogy megvitatására országos 
ankett hivassék össze. 

T h e o l ó g i a i t a n á r v á l a s z t á s . A pozsonyi ev. theol. 
akadémia nagybizoftsága egyhangúlag Homyámzky Ala-
dár t választotta meg tanárul az ó-testamentomi tanszékre. 
Az u j és fiatal tanár t szívesen üdvözöljük. 

A pápai ref. főiskola igazgató-tanácsa, dr. Dará-
nyi Ignác és Czike Lajos főiskolai gondnokok elnöklete 
alatt f. hó 4-én ülést tart Pápán . A 25 pontból álló 
tárgysorozat nevezetesebb részei : jelentés a László-féle 
hagyatékról ; igazgatói jelentések a theol. akadémia, a fő-
gimnázium és a leány-internátus mult tanévi állapotáról: 
főiskolai kormányzat i rendszabályok és iskolai törvények; 
főgimnáziumi tanárok II. és III fizetési osztályba so-
rozása ; a theol. tanári állásra beérkezett pályázatok 
felülvizsgálása stb. 

T a n í t ó i j u b i l e u m . Hajdú-Hadház polgári és egyházi 
elöljárósága, kar társai , az egyházmegyei tanítóegyesület 
és a »Gönczy-egylet« mult hó 16-án ünnepelték Simon 
Károlyt, a ha jdú-hadházi ref. egyház kiváló tanítóját és 
a »Gönczy-egylet« elnökét, 25 éves szolgálati jubileuma 
a lkalmából . A jubilánst a hadházi tanítótestület nevében 
Kóti Jeremiás, az egyházmegyei tanitóegylet nevében 
Lévay Imre, a Gönczy-egylet nevében Csurka István, a 
polgári község nevében Csapó László főbíró, az egyház 
nevében Szabó Lajos lelkész üdvözölték, s kartársai egy 
ezüst-keiyhet nyújtottak át neki a szép nap emlékéül. 

T a n á r v á l a s z t á s o k . A dunántúl i evang. egyház-
kerület iskolai bizottsága, a soproni főgimnáziumhoz, a 
nyugalomba vonult Scheffer Károly heiyére Hollósy Kál-
mán zala-lövői segédtanárt választotta meg. — A szarvasi 
evang. főgimn. felügyelő-bizottsága Saskó Soma eddigi 
hely. t anár t rendes t anár rá választotta, Levius Ernő ének-
és zene-tanárt pedig véglegesítette. 

A sárospataki ref. főiskola ifjúsága, az aka-
démiai s közigazgató vezetése alatt Kazinczy-emlék-
ünnepélyt tartott a széphalmi mauzóleumban mult hó 
16-án, a mely alkalommal dr. Zsindely István igazgató, 
a Kazinczy szellemét dicsőítő beszéd után, buzdító s lelke-
sítő szavak kíséretében átadta a kitüntetett ifjaknak a 
magyar tudományos akadémia jutalom-dijait . A kitünte-
tett i f j ak : 3Iarton János I. éves theologus, a ki az aka-
démiai pályázaton dicsérettel nyerte el a 10 a rany pálya-
di jat ; Nagy Bertalan és Tassonyi Ernő VIII. o. tanulók, 
a kik közül az első 3, az utóbbi 2 aranyat kapott. 

A debreceni ref. főiskola i g a z g a t ó tanácsa f. 
hó 4 én rendkívüli ülést tart, a melynek főtárgyát a jog-
akadémiai és főgimnáziumi tanszékekre beérkezett pályá-
zatok felülbírálása és a megválasztandók kijelölése fogja 
képezni. 



A s á r o s p a t a k i f ő i s k o l á n mult hó 24-én történt 
meg a tanév ünnepélyes berekesztése. Ez alkalomra meg-
jelentek, Kun Bertalan püspökkel élükön, az igazgató-
tanács tagjai majdnem teljes számban. Az évzáró ünne-
pély a templomban kezdődött, hol dr. Tüdős István 
theol. tanár tartott alkalmi egyházi beszédet. Az ünne-
pély azután a főiskola imatermében folytatódott, hol 
dr. Zsindely István közigazgató tett jelentést a főiskola 
mult tanévi életéről, s hangoztatta, hogy a mai súlyos 
viszonyok közt igen nagy hivatásuk van a protestáns 
főiskoláknak. P]zután a pályadijakat osztotta ki Fejes 
István főiskolai algondnok. Az Akadémia 15 aranyos 
pályadiját Morzon János nyerte el. Pályadijakat nyertek 
még : Molnár István, Melkó István, Somodi János és Si-
mon József. Ezeken kivül még 808 korona ösztöndijat 
osztottak ki a szorgalmas és szegényebb sorsú tanulók 
között. — Az évzáró-ünnepélylyel kapcsolatban tartotta 
meg a főiskola néh. Mudrány András emlékünnepélyét is, 
a mely alkalommal JRadácsy György theol. tanár tartott 
emlékbeszédet a nagylelkű alapitó felett. Délben közebéd 
volt, délután pedig az önképzőkör, az énekkar és a zene-
egyesület által rendezett ünnepély gyönyörködtette az 
igazgató-tanács tagjait és a nagy számmal jelenvolt kö-
zönséget. 

Az e g y e t e m i t a n á r o k f i ze té se . A kultuszminiszter 
új szabályzatot készíttetett, mely megállapítja az egyetemi 
tanárok fizetését és azt, hogy mire fordítsák az egyete-
men fizetendő tanítási dijat. A szabályzat szerint, melyet 
a király jóváhagyott, a tanítás dija az államkincstáré, de 
öt százalék a fizetéstelen rendkívüli és magántanárokat 
és a magántanítókat illeti meg. Az egyetemi tanárok fize-
tését a következő összegekben állapítja meg a szabályzat : 
a) a nyilv. rendes tanárok évi fizetése 6000 korona, lakás-
pénzük 1600 korona; b) a nyilv. rendkívüli tanárok évi 
fizetése 4000 korona, lakáspénzük 1200 korona; c) a 
nyilv. rendes tanárok öt 800 koronás, a rendkívüli tanárok 
pedig öt 400 koronás évötödös pótlékot kapha tnak; d) a 
nyilv. rendes tanárok lakáspénze a harmadik korpótlékkal 
2000 koronára emelkedik. A hittudományi kar szolgálati 
időre legidősebb két nyilv. rend. tanára 3200, illetőleg 
1600 korona tandíjjutalékban részesül; a jog- és állam-
tudományi, valamint az orvostudományi karon minden 
nyilvános rendes tanár évi 3200 korona tandíjjutalékban 
részesül; a bölcsészeti karon a 12 legrégibb nyilvános 
rendes tanár 3200, a szolgálati időrend szerint következő 
12 nyilv. rend. tanár pedig 1600 korona tandíjjutalékban 
részesül. Azok a tanárok, a kiknek 1896-ban volt tan-
dijkárpótlásuk meghaladja a tandíjjutalék összegét, a külön-
bözetet tandíjkiegészités címén megkapják. 

I z r a e l i t a g i m n á z i u m Liptó-Szt . -Miklóson . Liptó-
vármegye h. alispánja a május hó 31-én tartott köz-
gyűlés elé terjesztett jelentésében javasolta, hogy intézzen 
feliratot a megye a kormányhoz, hogy a Herz-féle ala-
pítványból, s a polgári fiúiskola beszüntetése által meg-
takarí tandó összegnek államsegély gyanánt leendő kiadása 
mellett létesíttessék Liptó-Szt.-Miklóson az izr. hitközség 

által tervezett gimnázium. A közgyűlés ki is mondotta 
hogy a megye felír ebben az értelemben a kormányhoz 
azzal a hozzáadással mégis, hogy az intézet cime- és 
jellegéből az »izraelita felekezeti* jelzés kihagyassék. 

K l e r i k á l i s t e r j e s z k e d n i akarás . Az Evang. Egyh. 
és Iskolában olvassuk a következő, jellemző dolgot: A 
hercegprímás az idei vizsgálatokra Pozsony város terüle-
tére Valló Simon kanonokot érseki biztosnak nevezte ki. 
Ennek a megbízottnak az a teendője, hogy a r. katholikus 
iskolák kellő vallási irányzatát, és nevelésmódját megfi-
gyelje, s ha e tekintetben hiány mutatkoznék, a szüksé-
ges lépéseket meg tegye. Pozsonyban eddig soha eszébe 
sem jutott az érseki biztosnak máshova elmenni, mint a 
r. kath. elemi iskolákba ; az idén azonban fogta magát s 
ellátogatott a kir. kath. főgimnáziumba, a melynek vallásos 
irányzatát azért akarta megvizsgálni, mert a főgimnáziumot 
a tanulmányi alapból tartják fenn, s igy szerinte teljesen 
r. katholikus intézet. Az intézet igazgatója azonban semmi 
jogcímet nem látott az érseki biztos beavatkozására, s 
sürgős felterjesztést tett a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumhoz, a honnan azt a választ nyerte, hogy semmi 
esetre se engedje az érseki biztost vizitálni, mert annak 
az intézet ügyeibe semmi beleszólása nincs. A biztos úr 
ekkor nagyot gondolt. Elment a pozsonyi kir. jogakadé-
mia igazgatóságához, s kijelentette, hogy ennek az inté-
zetnek fogja a vallásos színvonalát ellenőrzés alá venni, 
a mi célból a vizsgálatokon is megjelenik. Ezt a szándé-
kát is a r ra alapította, hogy a jogakadémiát (a melynek 
címében is csak a kir. és nem kir. kath. jelző van meg) 
a tanulmányi alapból tart ják fenn. Mikor törekvése itt is 
dugába dőlt, azt kívánta, hogy legalább az egyházjogi 
előadásokon jelenhessék meg, de ezt sem engedhették 
meg neki. . Igy a misszió kudarcot vallott. 

E g y i g a z g a t ó ü n n e p l é s e . A hajdúböszörményi 
ref. gimnázium igazgatója, Kozma Sándor, 36 évi böször-
ményi tanársága után, a most bezárult tanévvel megér-
demlett nyugalomba vonul. Ebből az alkalomból, az inté-
zet záróünnepélyével kapcsolatban szép ovációban része-
sítették az érdemes férfiút volt tanítványai, tanártársai és 
az intézet növendékei. Régi tanítványai értékes ajándék-
kal lepték meg a nyugalomba vonuló igazgatót és nevére 
500 koronás alapítványt tettek az intézet javára. Kíván-
juk, hogy e megérdemelt nyugalmat minél tovább élvez-
hesse még a derék tanár és igazgató. 

E G Y E S Ü L E T . 
A g y ü l e k e z e t i n ő e g y e s ü l e t e k ü g y e örvendetesen 

kezd előre haladni. Gyurátz Ferenc evang. püspök, ki 
maga is virágzó nőegyesületeket alapított egyházában és 
annak filiáiban, s ki ezeknek áldásos hatását közvetlen 
tapasztalatból ismeri, legközelebb körlevélben hivta fel 
kerülete lelkészeit gyülekezeti nőegyesületek alakí tására, 
és a mint örömmel értesülünk, a gyülekezetek, alig 
néhány kivételével, már megtették a lépéseket az egyesü-
letek megalapítása iránt. Adná az Isten, hogy ne lenne 
egyetlen prot. gyülekezet sem ily egyesületek nélkül! 



GYÁSZ ROVAT. 
Dr. R u p p Kornél , a budapesti ref. főgimnázium 

rendes tanára , életének 36-ik évében, hosszas és kinos 
betegség után, mult hó 25-én elhunyt. A boldogult a 
fiatalabb tanári generáció egyik legtehetségesebb és leg-
szorgalmasabb tagja volt, a ki fiatal kora dacára is több 
önálló és maradandó becsű művével tette nevét ismertté 
az irodalomban. Halálával valóban nagy csapás érte a 
budapesti ref. főgimnáziumot. Nyugodjék békével! 

K Ü L Ö N F É L É K , 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük elő-

fizetésük megújítására. 
* S z e m é l y i h irek. Raab Károly körmöcbánvai 

evang. lelkészt és barsi esperest, az egyházi és közügyek 
terén szerzett érdemei jutalmául Ő Felsége a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. — Makay Lajost, 
a budapesti ref. theol. akadémia mult tanévi szeniorát a 
Nagypénteki Ref. Társaság, őszszel megnyitandó gyermek-
otthona vezetőjévé választotta. — A kitüntetésekhez a 
legőszintébb szívvel gratulálunk ! 

* U l t r a m o n t á n fegyver . A francia r. katholikus 
klérus egyik igen tehetséges tagja, Bouvier Henrik, kilé-
pett a pápás egyház kötelékéből. Még aránylag fiatal 
ember, negyvenhároméves, s máris tisztes nevet vívott ki 
magának a történetírás és a geologia terén. De hogy az 
ultramontanizmus mily fanatikus dühvel viseltetik az ilyen 
átlépettek iránt és hogy mily nemtelen eszközöket használ 
ellenök, kitűnik az egy napvilágra került levélből. E leve-
let Renault Ernő sensi plébános kapta s igy hangzik: 
»Tisztelendő úr ! Értésemre esett, hogy Bouvier abbé lemon-
dott állásáról és csatlakozott a fellázadt papokhoz, Bourrier 
társaihoz. Kérem szíveskedjék összegyűjteni és nekem 
megküldeni minden botrányos történetet, a mit csak ez 
úr felöl megtudhat. Én nagy kedvelője vagyok az ily 
botrányoknak. És igazak-e azok, vagy nem ? az nem 
sokat aggat, csak az a fődolog, hogy jó vaskos könyvet 
írhassak és igy befeketíthessem ezeket a renegátokat*. 
— Igazán rávall ez az eljárás a jezsuita-papizmusra. (Cs.) 

* Róma és a francia válópörök. A római egy-
ház erkölcsi befolyása a francia családi életre vajmi cse-
kely lehet, ha meggondoljuk, hogy, bár Róma teljes ere-
jével ellene van a házasság fölbontásának, a franciák 
közt mégis tömérdek a válás. Egy kimutatás szerint 
1897-ben 7460 házasság bontatott föl. Egy párisi lap 
irja, hogy 1896 december 16-án a szajnai törvényszék 
négy óra alatt 294 válópört — átlag percenkint egyet — 
intézett el. Poibard, a francia főtörvényszék tagja állítja, 
hogy ez a törvényszék csüiörtöki napokon átlag száz 
házasságot bont föl. (Cs.) 

* Ősrégi k ö n y v t á r . Amerikai kutatók Nippur 
romjai közt egy tágas templomi könyvtárt fedeztek föl. 
Tizenhatezer darab, betűkkel teleirt agyagtáblát már 
össze is állítottak belőle. A könyvek, illetve táblák 

Krisztus előtt circa 3000 évvel Íródtak s majdnem min-
denféle tárgyról szólanak. (Cs.) 

• Egy o lasz re formátor . Don Miraglia, az ékesen-
szóló szicíliai áldozár, szakított a pápasággal és Olasz-
országban nagy sikerrel működik mint reformátor. A 
napokban Genfben is megfordult, a hol prédikálván, a 
következő megdöbbentő nyilatkozatot tette: »Ma nincs 
vallás Olaszországban. De ez nem az olaszok, hanem a papok 
bűne*. Ugyancsak genfi tartózkodása alatt egy barát ja 
albumába ezeket a szavakat i r ta : »Aut Vaticanum delen-
dum, aut Italia delenda*. Don Miraglia lelkes tanul-
mányozója és követője Savonarolának, és teljes erejevei 
igyekszik e nagy reformátor szellemét felébreszteni és 
munkáját folytatni az olaszok között. (Cs.) 

* N e m v á r t türe lmesség . Az orosz orthodox 
egyház szent zsinatjának az organuma, a Zerkovni Viest-
nik e'ismeri, hogy azoknak a szektáknak az üldözése, 
melyeknek követői nem mentettek fel a Szibériába való 
deportálástól: nagyon kegyetlenül folyik és céltalan is. És 
sürgeti, hogy töröltessék el rögtön és teljesen az a rendszabály, 
a melynél fogva a rendőrségnek hatalma van a szektarianu-
sokat közigazgatási úton Szibéria legtávolabbi vidékeire 
küldeni. A nevezett egyházi lap megvallja, hogy az üldö-
zött felekezetek tagjai életökkel dicséretes példát adnak 
az orthodoxoknak és ugy véli, hogy a heves üldözés 
csak elősegíti e felekezetek feltartóztathatatlan terjedé-
sét. (Cs.) 

A D A K O Z Á S . 
A to lna i ref. e g y h á z m e g y e a vakok országos 

intézete javára 53 kor. 44 fillért gyűjtött, a melynek át-
vételét ezennel nyugtázom. Pelri Elek, egyh. ker. pénz-
tárnok. 

Pályázati hirdetés. 
Segédlclkészt keresek a temesvári ev. ref. egyházba. 

Kötelessége lesz a lelkészi dolgokban való segédkezés, 
s a tanév folyamán át vallástanítás a községi elemi iskolá-
ban, körülbelől 10—12 órán hetenként. 

Fizetése hatszáz forint, előleges havi részletekben, 
kényelmes lakás és a kellő tűzifa. 

Az állás mielőbb, legkésőbb aug. 1-én, elfoglalandó. 
Jelentkezés személyesen, vagy Írásban alólirottnál. 

Temesvárott, 1900. június 25-ikén. 
Szabolcska Mihály, 

ev. ref. lelkész. 

P á l y á z a t 

A h.-bös:örményi ev. ref. hatosztályú gimnázium 
igazgató-tanácsa ez intézetnél megürült két tanszékre 
pályázatot hirdet, és pedig : 

1. egy klasszika-filológiai, 



2. egy természetrajz-földrajzi tanszékre. 
J avada lmazás : okleveles t aná rnak 2400 korona 

törzsfizetés és 4 0 0 korona lakbér, 100 korona ötödéves 
korpótlék. Okleveles t aná r h i ányában tanárjelöl tek válasz-
ta tnak , kiknek évi 1600 korona törzsfizetés és 4 0 0 korona 
lakbér-il letménye évnegyedes előleges részletekben fizet-
tetik az ev. ref. egyház pénztárából . 

Pá lyázha tnak protes táns vallású tanárok és tanár-
jelöltek, kik felhivatnak, hogy : életkorukat , val lásukat , 
végzett t anulmányaika t , eddigi szolgálataikat és védkö-
telezettségüket igazoló bizonyí tványokkal felszerelt kérvé-
nyeiket f . évi jalius 15-ig alulirt igazgató- tanács elnöké-
hez adják be. 

Okleveles tanárok rendes tanárokul tekintetnek és 
egy évi sikeres működés után ál landósí t ta tnak. 

Nem okleveles tanárjelöl tek helyettes tanárokul te-
kintetnek, s tar toznak tanár i oklevelüket egy év alatt 
megszerezni, mely esetben az egy évi sikeres működés 
u tán ál landósí t ta tnak rendes tanári illetményekkel. 

A megválasztott t anárok az országos nyűg- és 
gyámintéze tnek jogos és kötelezett tagjai . 

A megválasztott t aná r heti 2 0 — 2 2 órán tartozik 
taní tani . 

H.-Böszörmény, 1900. junius 8 -án . 

I f j . Sóvágó Gábor, 
ev. ref. f'őgondnok, a gimn. ig.-tanács 

3—3 elnöke. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : 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 a lapí tványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntírt a lapí tványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig g imná-
ziumi tanár i pá lyára készülő ifjak s zámára többrendbeli , egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1900—1901 . tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndí jak 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 hit tani jelölt a folyamodó, akkor m á r is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protes táns theologiai intézetben. 

2. Ha tanár i pá lyára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyí tvány kelte u tán m á r két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben, a maga választot t s zakában 
jó sikerrel tanul t legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó, a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magya r nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen írja és beszélje, mely körü lmény hiteles külön bizo-
nyí tvány által igazolandó b e ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöl tek, kik m á r 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradn i és az ösztöndí jakat élvezni óha j tá -
s u k : azt, az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett, 
1900. szeptember 30-ig alólírott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken t a -
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöl tek, kik a fentebb részletezett minő-
ségi feltételeknek meg b i rván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1 9 0 0 — 1 9 0 1 . tanévben élvezni óha j tanak , hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására, akár ere-
detiben, aká r hitelesített másola tban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1900. m á j u s 31-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző. 

— ha van candidat icumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyí tványokkal ellátott, az a lább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tar ta lmazó, sa já tkezűen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-ál lomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1900. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél ké rőbb beérkező fo lyamodványok figyelembe nem 
vétetnek), bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági 
jegyzőhöz (Budapest, V., Bálvány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a dí jnyertes hit- és t a n á r -
jelöltek felerészben a külföldi egyetemen tör tént beira tásuk 
igazolása után a tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyí tványaikat az 
illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszers-
mind a második félévre lett bei ra tásuk felől is (Frequen-
tat ions-Zeugniss und Anmeldungsbogen), a kifizetés alá 
kerülő összegről szóló sa já tkezű nyugtá jukkal együtt előle-
gesen beküldötték, fogják posta ú t ján bérmentesen meg-
kapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a 
nyugta beküldésekor pontosan megír ják. 

A ki ezen hit- és tanárjelöl t i ösztöndíjat m á r egy 
évig húzta, a rákövetkező évben is a n n a k élvezetében 
csak úgy m a r a d h a t meg, ha reá ú j a b b a n is érdemesnek 
tapasztal ta tot t , ha továbbá m á r az első évben a filo-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanul ta , s a második évben is 
t a n u l j a ; végre ha magá t előre a r r a kötelezte, hogy a 
kiilegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő u t án , a 
hazába térve, a pesti ág. ev. m a g y a r - n é m e t egyházgyüle-
kezet t anodá jában , ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanár i hivatal t viselend. 

Dr Králik Lajos, e inök. 

ILORNYÁNSZKY VLKTOR CS. ÍÍS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPLÍSTEN 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

Kiadó- l i ivata l : 
llornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

oé rháza , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t ézendök . 

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

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

Megjelenik íniiiden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. 

Eyyes szóin ára 40 fii. 

Légió a nevem. 
(Márk V.) 

Egy parányi kis teremtés fekszik a tetem-
néző asztalán; aranyszín hajában kék szalag 
— becéző anyai kéz jele, — ajakán mosoly, 
melylyel talán a fényesen csillogó fegyver csö-
vére nevetett, mit apja kezében látott, s a mely 
az apai kézből gyilkosa lőn. Mellette fekszik 
apja, anyja átlőtt homlokkal. Egy nagy bűn áldo-
zatai mind a hárman. ()t árva gyermek, két 
meggyalázott család próbálgatja otthon a kín szá-
razságát, 'bőséges könyhullatással enyhíteni meg. 

Ott, a hol a vizi liliom ölelkezik az úszó fo-
lyondárral, halvány csecsemő-tetemmel játszik a 
hullám. A gyilkos anya pedig fut, menekül bűné-
től, míg az osztó igazság bilincsbe nem veri. Hát 
az apa? Az pedig álmodozik valami gazdag há-
zasságról. 

Itt a beteg hitvesnek kever mérget az 
esküdt ura; ott a hűtelen hivatalnok fut a lopott 
pénzzel, házanépének csak becstelenséget hagyva 
kenyér helyett; emitt leánya tisztaságát viszi 
árúba az, kinek őrizni kellene; amott a férfi-szó, 
a szabad becsület szentségét árulják olcsó pén-
zért, hitvány kegyért: — ki ad többet érte? — 
ottan gyilkos testvér bérel cinkost saját vére 
elemésztésére ós mindenütt, de mindenütt panasz, 
sóhajtás, elégedetlenség, átok, jajgatás, kárhozat. 
Mintha ennek a világnak nem volna egyéb hangja 
a jajnál, még az öröme is olyan bántó, kacagása 
olyan metsző, fájó. Egy sóhajtás a világ hangja, 
mely hörögve száll az ember vér édeskés sza-
gától terhelt levegőben. 

Mikor pedig a kiáltó szörnyűségek felett 
itéletmondásra kerül a sor, kész a stereotip 
vélemény : pillanatnyi elmezavar, a gonoszlélek 
szállta meg őket. 

Próbálgatják azután törvénynyel, mivel, meg-
kötözni a gonoszlélek-szállta embert. l )e hiába 
a törvény bilincse, nem használ, a legerősebb 

kötelék lánca nem ér semmit, mert az őrjöngő 
bűn szétszakgafja azt Nem lehet annyi törvényt 
hozni törvénytevő urak, a mennyit össze ne tépne 
a bűn. 

Van abban valami csodálni való, hogy még 
nem látta be a keresztyén társadalom, hogy 
hiába szaporítjuk a törvényt, mely köt, a bűn 
azért csak annál jobban növekszik. A legerősebb 
kötelékek, a legszilárdabbaknak vélt láncok: 
hitvesi hűség, szülői szeretet (az állatban is sok-
szor bámulatos), gyermeki tisztelet, hazafiúi 
kötelesség, szemérem szüzessége, becsület drága 
volta, úgy szakadnak szét, mint ernyedt fonal-
szál, melylyel óriásokat akarna kötözni valaki. A 
neki bőszült, boldogtalan, gonoszlélek-ülte em-
ber pedig járja tovább a halál útját, metélvén 
testét éles kövekkel, s nagyokat kacagván saját 
fájdalmán. 

Szociologusok, filantropok, bölcsészek, mo-
ralisták, pszihiatrák és törvénytudók pedig törik 
a fejüket egyre az orvosságon, megállapítják, 
szaporítják az új törvényeket, melyek azonban 
ép oly kevéssé fognak használni, mint elavult 
testvéreik. 

Nem lánc kell ennek a beteg világnak, 
hanem szabadság; nem kötelék, hanem feloldás! 
Iliába kötözték meg azt a szegény gadarai em-
bert is, csak eltépte kötelékét, csak tovább emész-
tette magát, csak egyre a koporsókban való 
lakozást kereste. 

Szabadító kell a világnak. Az az egyetlen, 
ki előtt reszketnek, s a kinek engednek a gonosz 
lelkek. A názárethi Jézusra, a felséges Isten 
fiára van szükségünk nekünk is, mert bizony 
légió a gonosz lelkek száma, melyek gyötrik a 
világot. 

Bámulatos az, hogy a gonosz lelkek isme-
rik a názárethi Jézus hatalmát, reszketnek tőle, 
mi pedig emberek nem akarjuk azt elismerni. 
Csak ott reszket, csak ott veszíti el lába alól 
a talajt a tisztátalan lélek, a hol az I r paraf-

fin 



csol neki. Szereti a Sátán nagyon e tartományt, 
a testnek a tartományát. Test az eleme, mely 
nélkül nem élhet. Test, melynek nincs egyébb 
vágya, mint a disznónak: falni, szaporodni, lom-
hán, könnyen leélni ezt a munkára teremtett 
életet. Mikor fogja már megtanulni a test, hogy 
a Sátán lakozása pedig bizonyos veszedelmet, 
elkerülhetetlen pusztulást hoz reá, akár a go-
darai disznókra. 

Hát ez a szerencsétlen vergődő, vértől 
szennyes, bűntől agyonkínzott világ mikor fogja 
már megtanulni, hogy el ne küldje a maga 
határából a szabadító Jézust? Mikor lesz már 
nagyobb szenvedéseink és nyomorúságunk fáj-
dalma testünk szerelménél? 

Mert bizony ma is csak úgy van, hogy az 
emberek mikor látják, hogy a részegest, a pa-
ráznát, a tolvajt, a gyilkost, a bűn leányát, a 
becstelent Jézus szavára elhagyja a tisztátalan 
lélek, s leszen belőle józan, t isztességes, másé-
nak megbecsülője, felebarátja életének őrizője, 
szemérmes, igaz, alázatos lélek, megdöbben, cso-
dálkozik, de azért Jézust be nem veszi. Mert 
látja, hogy feltétlen Úr, s neki épen úgy el 
kellene hagyni még kedves bűneit is az 0 sza-
vára. Inkább szereti hát bűnét, mint szaba-

Mikor értjük meg már, hogy nincs szaba-
dító rajta kivül? Oh! mi boldogtalan emberek, 
szerencsétlen nép, mikor nyitjuk meg a mi 
városainkat az egyetlen Szabadító előtt? Mikor 
szűnünk meg már elutasítani Őt, ajtóink elől, 
balgatag móclra? Mikor tanít meg sok nyitott 
sebünk, hulló könyűnk, nehéz fájdalmaink, a 
bűnnek körülöttünk való őrjöngése, gyilkolás, 
gyalázat, boldogtalanság, hogy téged Édes Jézu-
som befogadjunk, soha el se bocsássunk. 

Avagy nincsenek-e férfiak, avagy az Úrnak 
anyaszentegyháza nem megszabadított lelkekből 
áll e ? kik tanúbizonyságot tehetnek arról tiznél 
több városokban, hogy »mely nagy dolgokat 
cselekedett velünk az Úr«. Hányszor vérzett, 
szenvedett, lakott koporsóban szinte a magyar 
ev. ref. egyház, nemde mindenkor megszabadítta-
tott? S van e olyan lélek, van-e olyan keresz-
tyén sziv, a ki nem szenvedett volna erőtlenség 
ós a gonosz lélek miatt ós ha keresett, ne talált 
is szabadulást 0 általa? 

Hol vagytok, kik erőtlenségben gyámot, 
gyászban vigasztalást, kísértésben erőt, levere-
tósben reménységet, félelemben biztatást, szégyen-
ből kimenekülést, bűnből megváltást nyertetek 
0 általa, hogy nem hirdetik az 0 nagyságos 
dolgait? 

Fel, fel ! a kinek fáj ennek a világnak el-
vettetett állapota, a kinek sajog a szive annyi 

testvérünk boldogtalanságán, a ki igazán sza-
badnak, függetlennek szeretné drága nemzetünk, 
fel! hirdessük a mi Jézusunk erejét, beszéljük 
meg csodálatos dolgait, hívjuk segítségül a vi-
lágot megszállt gonosz lélek ellen, mert annak 
a száma légió. 

Gergely Antal. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

Irta: Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző 

(Folytatás.) 
A fegyelmezés az ősegyházban s a fokozatos 

elfajulás. 
Első csirája a papság fegyelemre vonatkozó kizáró-

lagos ha ta lmának az a tudósítás, a mely szer int az egyház 
kebelébe visszakívánkozó bűnös csak úgy juthat ismét 
az egyház tagjainak közösségébe, ha a papság kézfelté-
tellel visszaveszi. 

Később, midőn magában a papi rendben is foko-
zatok jönnek létre, bonyolul tabbá válik még a fegyelmi 
el járás is. Érdekes e rendi fokozat kifejlődését figyelemmel 
kisérni, hogy meglássuk, mint alakul át az eddigi ter-
mészetes fegyelem is. E fokozat a második század elején 
állhatott elő, mert Ignatius már beszél arról, hogy az 
egyes gyülekezetekben az egyes presbiterek a többiek 
felett ha ta lomra emelkednek, a tanácskozás t vezetik; előbb 
ugyan még csak mint pr imus inter pares, de később h a -
tározot tan különböztetet t elsőbbségi jogokkal a többi pres-
biterek felett. Ezért ir ja I r enaeus 170 körü l : »A pres-
biterek tar toznak engedelmességgel a püspöknek*. Később 
az tán mint emelkednek a falusi püspökök felé a közpon-
tokban, a városokban székelők, ezek felé ismét egy, a 
római , a r ra később térünk rá. Most csak annyi t jegyez-
zünk meg, hogy a néptől magát mindenben megkülön-
böztetett papi rend előállásával elveszti régi természetes 
folyását a fegyelem i?. Már a második században divatba 
jő, hogy a bűnösnek a b ű n b á n a t 4 fokozatán kell á t -
esnie. Az ehő fokon a bűnbánók a templomaj tónál állot-
tak, s a papokhoz és a községhez fe lvéte lér t esedeztek 
I I . falcon elkülönített helyen hal lgathat ták az egyházi 
beszédet és a szentírást , de az imát nem hal lgathat ták . 
I I I . fokon részt vettek az ima hal lgatásában, de térdelve, 
a többiektől megkülönböztetőleg. Végül a IV. fokozaton 
az egész istentiszteletben résztvettek, az ú rvacsora kivé-
telével, melyben csak akkor részesülhettek, midőn meg-
jobbulásuknak nyilvánvaló jelét adták. E négy fokozat 
közé esett az a sok külső megalázkodás, melyen a bűnö-
söknek át kellett esni ; milyenek vo l t ak : a bőjtölés, zsák-
ruhában , h a m u b a n és porban ülés, sóhaj tozás, s i ránkozás , 
esedezés a község előkelő tagja ihoz; a gazdagabbakra 
nézve ezek mellett még a jó tékonyság gyakorlása. 

De e nagy szigorúság azt eredményezte , hogy a 
nehéz p róbáknak nem vethetvén alá magát mindenki , 
divatba jöt t a bűnöknek halálos és nem halálosokra való 
osztályozása. Halálos bűnnek tar to t ták a gyilkosságot, 
eretnekséget stb., nem halálosnak a kisebb bűnöket . Már 
ez osztályozás is helytelen s ellenkezik a Krisz tus tanai-
val ; de még nagyobb ba j volt, hogy megkülönböztet tek 
közönséges és felsőbb erkölcsiséget; az elsőktől nem igen 
követelték a világ megvetését, az u tóbb iakhoz pedig 
sorozták azokat , a kik valamely különös erények altal 



tüntették ki magokat ; ezek aztán a bűnösöknek ajánló 
levelet adhattak, midőn bünbánás nélkül is bevétettek az 
egyház tagjai közé. E miatt azutan sok szakadás, nézet-
eltérés támadt a keresztyénségben. A papság hatalmi 
törekvése ime már az első ponton megzavarta az őszinte 
becsületességről azeiőtt élt tiszta-fogalmat. 

Körülbelül ezekben lehet rajzolni általános voná-
sokkal az e nemű viszonyokat N. Konstantin azon intéz-
kedéséig. melylyel a keresztyénséget állam-vallássá tette. 
A keresztvénségnek állam-vallássá tételéig ugyanis, az 
állam heves üldözése miatt, nem fejlődhetett a papság 
oly hatalommá, mely a népnek minden tekintetben fölibe 
emelkedhetett, de most ezt könnyen megtehette. 

Konstantin első tette volt, hogy a meglevő hierar-
chiai intézményt elfogadta és szentesítette; papi törvény-
székek állíttattak fel. melyek ítélkeztek nemcsak vallási 
és közerkölcsiségi, hanem polgári ügyekben is. Az egy-
háznak megengedte, hogy végrendeletek tétehessenek szá-
m á r a ; a papot felmentette az állami adó s más közter-
hek alól. S mindez igen alkalmas volt arra, hogy a klérus 
a néptől teljesen elkülöníttessék; s azzal szemben egy 
szent, zárt testületet képezzen s minden tekintetben, mint 
egy fölöttes testület szerepeljen. Divatba jött, hogy a pap-
ság a ruházkodásban is s a nőtelen élet behozatala által 
is megkülönböztesse magát a laikusoktól. 

(j alatta formálódik ki magában a klérus kebelében 
a rangfokozat is egészen élesen A püspökök joga és 
hatalma a papok felett jobban kidomborodik ; közbeeső 
fokozatul bejő a püspöki és papi hivatal közé az archi-
presbiterek hivatala; a diakónus fölé helyeztetik az archi-
diakónus, a püspökök helyettesekkel látják el magukat, 
a kiket ekonomusohnuJc, koriatáknak neveztek. Kialakul 
a püspöki egyházszervezet, ebben a falusi püspökök leg-
több joga elenyészik a városiéval szemben; végül a falusi 
püspökség zsinatilag is eltöröltetik, hogy »fentartások 
által a püspöki jog és méltóság meg ne alacsonyíttassék*. 

Nemsokára felállíttatik a metropolitaság, mely ismét 
a püspökök felett gyakorol joghatóságot. 

Hogy e vázlatosan kifejtett rendszer alatt elenyé-
szett a gyülekezetek joga, az magától értetődik; a hol a 
klérus, mint a közönséges ember felett magasan álló 
képzeltetik, ott ez egész természetes. 

E szervezetben teljesen érvényesülhetett a papság-
nak a nép felett való itélet-tételi hatalma. 

Magának az egyházi törvényszéknek, mely polgári 
ügyekben a vallás örve alatt ítélkezett: istentelenségére 
jellemző bizonyítékot hoz fel Kálvin az ő Institúciójában 
(IV. könyv. 11 rész.) midőn festi, hogy a lelki ítélet ál-
orcája alatt mennyi orcátlanságot követtek el. »Ha szinte 
egyéb gonosz benne nem volna is, hogy meri ez versengő 
szert egyházi ítéletnek nevezni: Hiszen lám ott vágynák 
(úgymond) az intések, ott vagyon a kiátkozás. Úgy bez-
zeg, mert igy játszik az ember Istennel. Adós egy sze-
gény ember valami kevés pénzzel, ezért érte küldenek 
és ha elő jő, megítéltetik. Ha meg nem fizet, megintetik, 
a második megintetés után kiátkozásra megyen a dolog. 
(Ha késendik, ismét megítéltetik). Ha meg nem jelenik, 
megizenik neki, hogy a törvény elejébe álljon. Ha késen-
dik ismét, megítéltetik és arra mindjárt kiátkozzák. Kérlek, 
mit találsz itt hasonlót a Krisztus rendelésehez. avagy a 
régi szokáshoz, vagy pedig az egyházi ítélet folyásához ?« 

Az ezzel összefüggő egyéb visszaélés feltüntetésére 
most ismét ama Kálvinra hivatkozunk, a mint folytatólag 
ezt mondja: »Lám a vétkek is megfeddetnek (mondják 
ők). Mondják? Tudniillik kurválkodásokat, fajtalan, fertel-
mes beszédeket, részegeskedéseket és hasonló vétkeket 
nemcsak elszenyvednek, hanem veszteg hallgatásokkal és 

erősitik és ezt nem pedig a köznépben, hanem szinte a 
lelki renden valókban is. Sokak közül egy keveset elö-
hinak, avagy, hogy ne láttassanak igen lassúknak, az lat-
hata t lanná tételben, avagy, hogy valakinek erszényét 
megüritsék. Elhallgatom itt az prédikálásokat, ragadma-
nyokat, lopásokat, egyházi tolvajlásokat, melyek ismét 
gyűjtetnek. Arról sem szólok, minemű emberek választat-
tak többnyire mindenkor az ilven tisztre*. (Kálvin Inst. 
IV. K. Szenczy M. Albert fordítása ) 

Ehhez járult, hogy szokásba jött a bűnöket most 
már nem halálosokra és közönségesekre, hanem nyilvá-
nos, közbotrányt okozókra és magános bűnökre osztá-
lyozni. A magános bűnökre alkalmazni kezdték a gyó-
nást, mely ismét egy óriási hatalom lett a papság kezé-
ben. S hogy a képmutatás teljes legyen, csak a közbotrán\t 
okozó bűnök miatt követelték a kirekesztést ; a vezeklés-
nek ezer és ezer formájára annak minden részletére 
vonatkozólag pedig bűnbánati könyvek Írattak, s hogy a 
visszaélés teljes legyen, ugy a magán, mint a közbotrányt 
okozó nyilvános bűnökre előirt vezeklések alól egyes 
tehetősek megválthatták magukat. íme, rövid idő alatt 
mennyi szenteskedés, képmutatás visszaélés csúszik be s 
mindez Jézusnak eme szavaira alapítva: 'Valamit meg-
kötöztök a löldön, az égben is megkötözve lészen; vala-
mit megoldoztok a földön, az égben is meg lesz oldva. 
Warga szerint e fegyelem a becsületességet legalább 
külsőleg előmozdította, de a ker. szabadságnak, az erköl-
csösség alapfeltételeinek gyökereit metszette el; a ker. 
világ szemérmesebb lett a pogány világnál; bűneit nem 
vitte az utcára, de a képmutatás is a szemérmetesség 
nyomába lépett s a hazugság és hamisság folyvást nagyobb 

tért hódított meg. (Warga, Ker. egyháztörténet.) 
* * 

E sok bajt okozó hatalmi törekvés tovább volt fej-
lesztendő. Azon gondolatnak csiraja, hogy a római püspök-
séget Péter apostol alapította, már a második században 
élt az egyházban, de a római püspöki hivatal az eddig 
csak tiszteletbeli elsőséget igényelt (primatum honoris). 
Az V.-ik századtól azonban fokozatosan azon irányban 
fejlődött e püspökség, hogy az egész világra kiterjedő 
hatalommá váljék. A sajátos viszonyok, az emberi hiúság 
mind közre játszottak e cél elérésére. Divatba jött már 
az ötödik században, a peres egyházi ügyekben mint végső 
fórumhoz, a római püspökséghez fellebbezni, sőt Valenti-
nianus császár 445-ben megadja az egyházban a római 
püspöünek a legfőbb törvényhozói és birói hatalmat. 
Azonban még ezután is jó ideig ugy tekintetik a római 
püspök, mint a császár alatt álló ; és ha vallási ügyekben 
a laikus — még a császárt sem véve ki, — a papság-
nak alá volt is rendelve, — mert sokszor látunk hatal-
mas fejedelmeket is, hogy felveszik a bűnbánati öltönyt, 
— de legalább polgári téren a klérus mint az állami 
hatalomnak, a római püspök mint a császárnak alatta 
álló tekintetik. A későbbi idők fejleménye, hogy a pap-
ság, de főképen a római püspök, az oldás és kötésre 
alapított jogoknál fogva minden téren abszolút hatalmat 
igényelnek és ilyet tényleg el is érnek. 

Megkönnyítette e hatalom kifejlését az Ál-Izidor-féle 
gyűjtemény. E szerint »a papság a legfőbb hatalom, de 
e hatalomnak is központja és forrása a Péter széke. A 
pápától száll alá minden hatalom a püspökre, a hierar-
kia minden fokozaian a primás, vagy pápai helyettes 
által köttetik Rómához. A pápa a legfőbb törvényhozó és 
biró, még a zsinatok határozatai is tőle függenek, ő ne-
vezi ki, vegy erősíti meg a püspököket s adja a pallro-
mot, mely a Rómától való függésnek a jele s az ő ke-



zébe teszik le a hűség-esküt. A papság a világi hatalom-
tól független s a papság, mint Istennek szentelt osztály, 
nincs alatta a világi bíróságnak, sőt a világi hatalom van 
alávetve a papság Ítéletének. Ime ide fejlődött az egye-
temes papság eszméje. Az e gyűjteményben körvonalozott 
álláspontot egy vakbuzgó és türelmetlen klérus igyekezett 
végkifejlesre vinni. Az őskeresztyén bűnbánati intézmény-
ből virágzásra jutott gyónás egy oly népet nevelt, mely 
teljesen alavetette magát a papságnak; a haldoklók hagyo-
mányai, a tized által óriási vagyon halmozódott össze a 
kezeikben, a hűbér út ján. — mely eleinte függésbe hozta 
ugyan őket a hűbéri uraktól, — de később uralkodójok 
lettek az alsóbb nemességnek, majd magoknak a hübér-
uraknak. A papság és az egész világnak feje a pápa levén, 
a legfőbb úr : a tartományok, az országok, a koronák, 
a császárságok az ő ajándékainak tekintettek; ő oszto-
gatta a címeket, az adományoka t ; mindenkit akaratok 
vak eszközének kívántak tekinteni. 

S a hol az ellenállás e tekintélyivel szemben csak 
meg is kiséreltetett, ott mozgásba hozták legfőbb eszkö-
zeiket: az egyházi átkot és interdictumot, mely abban állott, 
hogy egész tartományok lakosságától megvonatott minden 
papi szolgálat, a templomok bezárattak, a harangok el-
némultak, az ohárok és képek fekete lepellel bevonattak, 
temetések, sakramentumok kiszolgáltatása megszűnt; s a 
különben is bigott nép »lelkiismerete azon kétségbeejtő 
helyzetbe hozatott önmagával, hogy vagy a menyország-
ról mondjon le s örök kárhozatra menjen, vagy az egy-
házzal dacoló fejedelme ellen fellázadjon, a mire az inter-
diktnm által feljogosítva, sőt egyenesen felhiva volt*. — 
(Kovács: Egyházjogtan 91. lap.). 

Jól idézi azért Kálvin Eugeniusnak a pápához inté-
zett szózatából : ^Feljebb valóvá lőttél te, de mire? Nem 
uralkodásra, mint en arányzom*. I smét : »Tudjad, hogy 
metsző kést kellene tenéked hordoznod, az Úr szőlőjének 
metszésére, és nem királyi pálcát.* Tovább ismét : »Nyil-
ván vagyon, hogy az apostoloktól minden uralkodás meg-
tiltatott.* 

Hogy a pápai hatalom teljes legyen, azt is vitatták, 
hogy a pápának jogköre kiterjed még a purgatoriumra is, 
s a lelkek ott való tartózkodását hosszabbá, vagy rövi-
debbé teheti, továbbá megkezdődik a bünbocsánat-árulás 
pénzért, mely különféle egyházi célokra forditlatik. De ez 
már az elbizakodottság széles határa volt, melyen túl 
tovább nem lehetett menni. 

A reformáció hajnalhasadása, Kálvin fegyelmi 
tanai. 

Bizonyos szabadabb felfogás már a XII. században 
kezdett mutatkozni, az egyház kebelében; a papság közben-
járó volta, a bűnbánat igaz lényege már jóval a refor-
máció előtt vita tárgyává tétetett, egy Wikleff, Huss, 
prágai Jeromos és mások által, a humanizmus neve alatt, 
megindított mozgalom! pedig, mely tulajdonképen a tudo-
mányokat és művészeteket volt hivatva ujjászülni, s a 
scholasticizmus posványából a régi klasszikusok forrásához 
vezetni az elméket: bevitte a szivekbe a vizsgálódás 
jogainak, szükségének érzetét. Ezek nyomán a papi hata-
lom hovatovább tért veszít, s a XII. századtól tartott 
zsinatok főjellemvonása a pápai hatalom fokozatos kiseb-
bítése, bevitele a köztudatba azon felfogásnak, hogy a 
papság nem áll a laikusok felett, Istentől elrendelt jogi 
alapon, igy hatalma nem természetes, hanem csinált, 
mesterséges; de még mindaz, ha szabad igy mondanunk: 
negatív forradalom volt az e^yhá^ban és társadalombari 
a kiátkozás, az exkommunikactó, a bűnbocsánat s t u 

egyházi fegyelemnek egyéb elrettentő fegyverei még ezu-
tán is villogtak, habár sokszor nevetett is rajtok a világ. 
Pozitív alakot e szellemi harc a reformációban nyert, mely 
az uralkodó egyháztól való ünnepélyes elszakadásban 
kapott külső pecsétet. — Luthert magát az első lepésre 
a papi hatalom túlkapása, főkép a bűnbocsánat szemér-
metlen árulása indította s az egész szellemi mozgalom 
azon alapelvből indult ki : felszabadítani a lelkiismeretet 
a papság nyügeteitől, — a papság tekintélye helyett a 
szentírás az igazi tekintély, a mi ezzel ellenkezik, az a 
lelkiismeretemet nem kötelezheti: ez az igazságnak egye-
düli kútfeje; és üdvösségemet sem nyerhetem meg papi 
közbenjárásra, hanem egyedül hit es pedig a Krisztus 
váltságaba vetett hit által. Nincs más közbenjáró a Jézus 
Krisztuson kivül. S maga az egyház a hivők közössége 
s abban a tagok királyi nép, szent papság. Szükséges 
ugyan, hogy a gyülekezetnek feje legyen a lelkészekben, 
de azok nem parancsolok, hanem az Isten igéjének szol-
gái s hatalmat, uralmat az egyház tagjai felelt nem gya-
korolhatnak. A tanítás ugyan hivatasböl folyó kizárólagos 
joguk, de egyéb ügyek intézését tartoznak megosztani a 
község többi tagjaival. Ezen fő alapelvből indult ki a 
reformáció. 

E fő szempontokban mindenik reformátor megegye-
zett, ha a részletkérdésekben volt is közöttük némi különb-
ség, és mindenesetre tanulságos théma volna az egyes 
reformátorok szorosan vett egyházi fegyelmi elveit s a 
gyakorlati el járásukban köztük fennálló különbségeket fel-
sorolni, de mi jelenleg csak Kálvinnal fogunk foglalkozni, 
hogy annál könnyebben mehessünk át a magyar ref egy-
ház fegyelmi történetére. 

Miképen gondolkozott Kálvin az egyházi fegyelem-
ről : megírva találjuk az ő Insti túciójában, az emberi 
elme e fölülmúlhatlan termékében. Az egyház jurisdictio-
ját. ítéleti jogát ő is a kulcshatalomra alapítja. De 
kulcshatalom alatt nem azon fogalmat érti, mely a pápista-
ságban gyakorlatban volt, hogy tudniillik: »az ő kulcsai-
kat minden lakathoz, pléhekhez és ajtókhoz, a mint 
akarták, mesterséggel alkalmazták*, hanem igyekszik e 
kérdést evangeliumi alapon eldönteni; midőn kimondja, 
hogy az nem egyéb elsőbben is, mint az ige hirdetése, 
mert szükség a hallgatóknak megtudni, hogy az evan-
gélium tudománya nem az apostolok szava volna, hanem 
Is tené; és hogy épen ezért a bűnöknek megbocsátása az 
Istennek igaz ígérete és a kárhozat, melyet kimondanak, 
Istennek Ítélete. A kulcshatalom tehát Istennek tiszta igéje, 
melynek végcélja, hogy a lelkeknek mennyországba jutása 
megkönnyittessék és teljesen különbözik a világi hata-
lomtól, melyet a római egyház megszerezni akart, mert 
az anyaszentegyháznak nincs fegyvere, » hatalma, mely-
lyel büntessen és zabolázzon, nincs birodalma, tömlöce«. 

Azon korlatlan szabadságvágygyal, — mint az 
minden újí tásnál történni szokott, s a reformációval 
együtt lábrakapott, — mely vágy abban is nyilvánult 
egyesek részéről, hogy töröltessék el minden fegyelem: 
Kálvin több helyen rámutat annak hasznos voltára. 
Főérvei, hogy mint egyetlen község, sem állhat fenn 
fenyíték nélkül : épen igy van ez az egyházban is. 

E szempontból azért szerinte az egyházi fenyíték 
hasonlít a fékhez vagy zabolához, melylyel némelyek, 
kik a Krisztus tudománya ellen rugdalóznak, megzabo-
láztaínak és megszelidittetnek; vagy hasonlít egy sar-
kantyúhoz, melylyel a restelkedők megvagdal ta tnak; sok-
szor pedig olyan az, mint az atyai vessző. 

Mikor igy kifejti az egyházfegyelem forrását , célját 
és szükségét: szól annak fokozatairól: Az első fok, melyet 
minden keresztyénnek, főképen pedig az elöljáróknak vét-



kező felebarátjaik ellen gyakorolni kell: az intés. Tartozik 
meginteni mindenki az ő felebarátját; ha ezen intés nem 
használna, másodszor is él e jogaval s csak midőn a 
másodszori intés is eredménytelen: a vétkezőt az egyházi 
tanács elé kell hivni. hogy ott dorgáltassék meg, " még 
pedig az egész község nevében, ha ez intésnek sem volna 
sikere, a bűnös rekesztessék ki az anyaszentegyház ke-
beléből. Kálvin tehát 4 fokát különbözteti meg a fegye-
lemnek, u. m. Intés három ízben és az egyházi közösség-
ből való kizárás. Az egyház közösségéből való kizárás 
alatt pedig nemcsak az urvacsorától való eltiltást, — 
hanem a keresztyének közösségéből való kizárást is érti. 
S ennek három nagy hasznát látja; az első az, hogy az 
ilyennek megtürése által meg ne gyaláztassék az egyház 
méltósága, sőt az úrvacsoráról is úgy gondolkozik, hogy 
ha a bűnös és kitaszitott ember ahhoz bocsáttatik, megsérti 
annak diszét, maga a kiszolgáltató is oly vétket követ 
el, mintha az Úrnak szent testét ebek elé vetné. 

A második haszon, hogy a gonoszokkal való együtt-
élés által a ker. tagjai meg ne fertőztessenek, mert, egy 
kevés piszok megposhasztja az egész tésztát; a harmadik 
haszon abban áll, hogy kivettetvén az ilyenek az egyház-
ból s átadatván a sátannak, ezáltal megszégyenülnek és 
bűneiket megbánják. 

De a kirekesztéssel szorosan egybekapcsolja a vissza-
vetek. Elitéli a regi egyház keménységét, midőn a kire-
kesztés évekre terjedt, sőt sokszor az egész életre, s ha 
másodszor megesett volna, még csak penitenciatartásra 
sem vétetett fél. Szerinte, mihelyt a bűnös ember kimu-
tatja, hogy bűneit megbánta, azonnal vissza kell venni 
a/, egyház kebelébe, nehogy e keménység által még inkább 
elkeserittessek. 

Magát a kirekesztést is, mint a bevételt, bizonyos 
ünnepélyességgel kivánja egybekapcsolni, midőn azt mondja, 
hogy az Isten nevének segítségül hívása által kell kezdeni 
ezen processust, hogy maga a Krisztus láttassék ebben 
a főitélő és igazgató bírónak lenni. 

Kálvin nyilatkozik a kiátkozásról, vagy anathémáról 
és a halállal való büntetésről is, az utóbbit teljesen kár-
hoztatja, az elsőt pedig igen ritka esetben véli megenged-
hetőnek, vagy egyáltalában nem, mert szerinte azon kell 
igyekezni, hogy mindenki megjobbuljon és ismét bevé-
tessék az anyaszentegyházba. 

Továbbá az egyházi fegyelem gyakorlásában nem 
akar ismerni személyes tekinteteket, szerinte még a feje-
delmek is alávonandók, hivatkozik a régi kegyes gyakor-
latra, mikor még a magas állású személyek sem vonták 
az alól magokat. »mivelhogy az ő udvarokban majd semmi 
egyebet nem hallanak hízelkedő szóknál, fölötte igen 
szükséges ő nekiek, hogy a prédikátorok szája által az 
Úrtól megfeddessenek.® (.Füstit. XII. k.). 

De mikor Kálvin a bűnösök megfeddéséről szól: 
szükségesnek látja hangsúlyozni, hogy nem minden bű-
nössel szemben kell ezen eljárást egyformán alkalmazni 
Ugyanis szerinte a bűnök kétfélék lehetnek, a mint néme-
lyek — fogyatkozások es gyarlósagok, némelyek pedig 
goromba, cégeres bűnök és nagy vetkek. 

A titkos bűnökről azt mondja, hogy azok csak titok-
ban. négyszemközt ítéltessenek meg, a nyilvános bűnökről 
pedig ugy itél. hogy azoknál el kell kerülni az intéseket 
s azonnal a legkeményebb rendszabályokhoz, tehát a 
kirekesztéshez kell nyúlni: »Mert a kis vétkekben nem 
kell oly igen nagy keménységgel élni. hanem elég a szóval 
való megfeddés*. A gyarlóságból eredő bűnre nézve is 
elégnek tartja az intést, megfeddést. 

Kálvin a fenyíték eszközei közé sorolja még a hőj-
tölést is. A bőjtölésnek három hasznát különbözteti meg; 

az első az, hogy vele a testnek megzabolasára éljünk ; a 
második, hogy általa a lelek a könyörgésre és szent gon-
dolatokra alkalmasabb legyen; a harmadik, hogy általa 
megmutassuk alázatosságunkat Isten előtt. Az első célt 
azonban nem tartja fontosnak, midőn nem mindnyájan 
erős és egészséges te.stüek, annál inkább a masodikat és 
harmadikat, mert a bőjtölés, mint a könyörgésre s ma-
gasztosabb célok elérésére alkalmas eszköz, szokásban 
volt, nemcsak a zsidóknál, hanem az új'estamentomi 
keresztyénségben is; hasonlatosképen, mint az alázatos-
ság megmutatásának módja is jó az, midőn Isten vala-
mely csapással látogatta a népet, — az ö megeugesz-
telésére. 

Hogy aztán mit ért a böjt alatt, az ételtől és italtól 
való megtartóztatást-e, annak más külső jelek általi mu-
togatását-e, minők: ruháink megszakgatása, avagy a böjt-
nek bizonyos napokra kitüzését-e, s tulajdonit-e a böjtnek 
valami babonaságot, érdemet, a minők, hogy némelyek 
ezt végcélnak tekintik, abban érdemszerző tulajdonságot 
látnak? Nem! egyáltalában nem! Az ételben való tartóz-
kodást abban látja, hogy mindenkor mértékleteseknek kell 
lennünk; a bizonyos napokra szorítkozást, melyet sokan 
Jézus példájából akarnak kimagyarázni, félreértésnek te-
kinti. mert Jézus azon egyen kívül, melyben tanítói hiva-
talának megkezdése előtt, annak próbájául tartott, soha 
máskor nem böjtölt ; a képmutató böjtnél, s azon gon-
dolatnál, hogy a böjt maga a végcél, semmit sem tart 
veszedelmesebbnek. A fenyítékre alkalmatos böjtnek, melyre 
a papok által a népet időnkint felhivandónak tartja, he-
lyes protestáns fogalmát ugy határozza meg. hogy az 
csak akkor valódi, ha szorosan mellette lesz: »a szívnek 
belső ábitatossága, a bűnöknek es önnönmaganak igazan 
visszatetszésé, az isteni félelemből való igaz alázatosság 
és bánat.* 

Most már lássuk, hogy ezen elveket mikép alkal-
mazta Kálvin a gyakorlatban genfi, lelkészkedése alatt? 

Az egyházfegyelem gyakorlásának a szerve (ienfhen 
az volt, a mit Kálvin Institutiójában megrajzolt. Evan-
géliumi alapon ugyanis négy faktora lévén az egyházi 
kormányzásnak, t. i. a pásztorok, a doktorok, a vének 
és a diakonusok, ezek közül a vének és lelkészek altal 
alkotott konzisztorium gyakorolta az egyházi fegyelmet. A 
vétkeseknél kasználták mindazon fokozatokat, a melyek 
az Institutióban megjelöltettek. Az intés előbb magános 
volt, melyet mindenki gyakorolhatott, de legfőképen a 
vének és papok; az intés eredménytelensége esetén a bűnös 
a consistorium elé idéztetett, mely őt az egyházból kire-
kesztette; ezen kirekesztés ismét vagy csupán az urva-
csorától való eltiltásban, vagy a teljes excommunicatióban 
állott. Az is ténv. hogy a fegyelem minden személyes 
tekintet nélkül atkalmaztatott, mert a leghatalmasabbak 
csakúgy alá voltak vetve, mint a legszegényebbek es leg-
erőtlenebbek. Itt tehát az Institutióban megvont elvek és 
a gyakorlati eljárás között tökéletes az összhang. De 
sok esetben ez összhangot hiába keressük. Az Institutió 
ugyanis szépen fejtegeti, hogy az egyház nem büntet testi 
fegyverekkel, nem alkalmaz börtönt, szóval nem él világi 
büntetésekkel; pedig ilyenekkel is éltek. »Egy ember, ki 
a maga játékházát titkon folyvást fentartotta, bitófához 
köttetett, a kártyák nyakába akasztattak ; egy divatárusnö, 
ki egy menyasszonyt fényíízve és kacérosan ékesített fel, 
kétnapi fogságra ítéltetett, sőt fogságot kellett szenvedni 
a menyasszony anyjának és két barátnőjének, kik őt öl-
tözni segítették; egy házasságtörőt bűntársával együtt 
hóhér hordozott körül a városban*. (Révész. Kálvin 
élete 52 I.). »Egv előkelő c^aládbeli hölgy sajat szülei 
előtt megkorbácsoltatott. Mindezt az Institulio álláspont-



jávai nagyon bajos összeegyeztetni; még kevésbbé Gruet, 
Monnet és Servét kivégeztetését, mert az Institutióban 
oly szépen kiniondatik: »Ne kárhoztassuk balálra a sze-
mélyt, ki csak egyedül az Istennek kezében és Ítéletében 
vagyon*. (Instit. XII. r. 1259. 1). 

Ha a bűnök gyarlóságból estekre és megátalkodot-
takra osztatnak s az előbbieknél nem tanácsolja Kálvin 
tovább menni az intésnél, mégis egy fiatal leánynyal 
szemben, a kinek eredeti gyarlósága a piperék után kap-
kodás, — a szépen hirdetett elmélet megtörésének tart-
juk a szigorú eljárást s a börtönbüntetést, — legalább 
mai ítéletünk szerint. 

Végül, ha a ker. ember igazi ker. volta az érzü-
letben van, legalább is túlhajtott rendszabály volt az, 
mely a ruhaviseletet egy .szabómester pontosságával az 
étek hányléleségét és minemüségét egy szakács szemes-
ségével határozza meg; mely rendszabály még azt is meg-
mondja, hány vendéget hivhat egy egyén a vendégségre 
s hányan lehetnek á kiszolgálók stb., s még azt is, hogy 
egy betegágyas nőnek miképen kell feküdnie az ő ágyá-
ban ; az ezeket áthágok ellen pedig a legkeményebb bün-
tetések, pénzbeli bírságok alkalmaztattak. 

Nem akarjuk ugyan mi ezeket szemére vetni a genfi 
kon/.isztoriumnak, mert beigazoltatottnak áll előttünk, hogy 
Kálvinnak Genfbe menetele előtt a közerkölcsiség rette-
netes lábon állott, halála után pedig a város mintaképe 
volt a tiszta erkölcsiségnek; az egyházfegyelem e szigorú 
fegyvere tehát ha sebeket ejt is, de végeredményében 
üdvös gyógyulást hozott létre. Ez összehasonlítással csak 
azon kétségtelen tapasztalatra akarunk rámutatni , hogy 
(el lehet ugyan állítani a legszebb elméleteket, de a tény-
leges viszonyok azokat sokszor meghazudtolják; a dac, 
az ellenszegülés, a roszakarat arra kényszerítik néha a 
legistenesebb Kálvint is, hogy elméletben vitatott tételei-
nek határán, ha rendet akar létrehozni, túlmenjen. 

Kálvinnak az Institutióban felállított elvei teljes 
összhangzásban állanak az evangéliummal, gondolatai hű 
visszatükrözései az apostolok és az első ker. egyházban 
táplált nézeteknek ; de a gyakorlatban tudjuk, hogy saj-
nosan be kellett látnia, hogy a betegnek sokszor keserű 
orvosságra is van szüksége. Ez bizonyosodott be a magyar 
ev. ref. egyház fegyelmének történetében is. 

(Folyt, köv.) 

T Á R C A . 

János ev. I: 1—5. magyarázata. 
(Folytatás és vége.) 

Van-e az igén kivül is é le t? Nincs, mert minden 
általa lett, belőle nyert életet és minden elmúlik, a mi 
lett, csak az ige örök. A ki nélküle láttatik állani, elesik, 
elhal, elvész. Az igében pedig, mely örök, nincs elmúlás, 
nincs enyészet, csak örök élet. 

»Ez az élet az ember világossaga*, mert ez az élet 
az egész teremtettségben élet forrása ugyan, de világos-
sággá csakis az emberben lett. Mert csak az embernek 
van öntudata, a mi által e világosság ugy értelmi, mint 
erkölcsi téren egyaránt megtetszik. 

Kiben az istenige él, világosan is lát. Tisztán látja 
Istenhez, felebarátaihoz és önmagához való viszonyát. 
Kötelességeit igazában csak az igében élő, öntudatos em-

ber ismeri; ezé' t az embereknek a világossága ez az élet. 
Kiben az istenige él, világosan látja eredetét, istenképű-
ségét s ezzel adott rendeltetését, Istentől eredő és benne 
megdicsőülő egész pályafutását. E pályafutásban az em-
beri lét csak parányi részlet. Ámde itt van szükség vilá-
gosságra, — mert itt tévelyeg az ember. Ha a világ s az 
ember tévelyeg s nem találja boldogságát, nem ismeri 
fel és nem látja rendeltetését, létének célját ; ha kapkod 
vezérlő eszmék után, az az oka, hogy nem él benne az 
ige. Az ige élet és ez az élet a világ világossága. 

Világosság és élet a fizikai életben is szoros vi-
szonyban áll egymással : az élet feltétele világosság, e 
világosság meg életet fakaszt. De itt nem a világosság 
fakasztja az életet, mert itt nem a tenyészet birodalmá-
ban mozgunk, hanem az élet kelt világosságot. Mert a ki 
az igében él, annak az egész élet világosságban, isteni 
fényben ragyog, s a zsoltáriróval igy szól: »Uram nálad 
az élet kútfeje és a te világosságod által látunk mi vilá-
gosságot. (36, 10.). 

Az istenige mellett az emberi bölcseség minden 
világossága csak parányi mécses, mely kis körben terjeszt 
homályos fényt, de az éjjelt be nem világítja. A vándor 
útját az általa hordozott lámpácska pár lépésnyire vilá-
gítja csak meg, de az eltévedéstől bizony meg nem menti . 
Tudomány, bölcseség, ész, emberi képességek, akarat , 
belátás felvillan s kialszik, mig az ige öröktől örökké 
fénylik, soha nem lankadó fénynyel. Ezért »az ember 
minden bölcsesége bolondság az Isten előtt* s csak az 
nem jár sötétben, kinek az ige világossága fénylik! 

E világosság köré gyűlnek, ak ik tudják, hogy Isten-
től vannak, kik létüket Istentől eredetinek tudják, kik 
az ige által élnek. Ezért az istenige egyik ujabb fő tulaj-
dona, hogy nem csak alkot, de meg is tart: ő a világos-
ság és az élet. 

Még a napkeleti bölcseket is a kinyilatkoztatott ige 
fénye vezette a kinyilatkoztatás élő valóságához. Ez sugá-
rozta be a próféták szivét és elméjét. Az ige öröktől 
fogva mind örökké az emberek világossága. Ki az Istent 
meg akar ja találni, ma is az ige fénye után induljon. 

Ez az ige ott van mindenütt, hiszen élet. A sötét-
ségben fénylik, mert, miként Pál is mondja Róm. 1, 20. 
a mi az Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalmas-
sága és istensége, a világ alkotmányából és a teremtett 
állatokból érthetőleg megtetszik. 

De ott van az ember lelkiismeretében is. Velünk 
született annak a tudata, hogy Isten által lettünk, hogy 
Istenben élünk. Az ige által lett az ember, az ige tudata 
ott él a lelkében. »Az úr szólt és a népek láttak nagy vilá-
gosságot.® Ez a világosság ott fénylik folyton a sötét-
ségben. 

Fénylik nekünk is. Sötétségben vagyunk. Az ige 
ellen támadt ismét a korszellem. Nem új a támadás, nem 
új a forrás sem, a melyből táplálkozik. A sötétség örökös 
harcot folytat a világosság ellen. E harc foly mi bennünk 
is, a midőn az emberi természet a szellemre valósággal, 
az istenképűséggel, az igazsággal élet-halál harcot ví a 



sa já t sz ivünkben, lelkünkben. Mert a sötétség ősi tulajdona, 
hogy az igét be nem fogadja , a mint arról már Fal is 
panaszkodik Róm. 1, 2 1 — 2 7 - b e n . J ó b is azért fohász-
kodott (23, 2) »vajha valaki azt cselekedné én velem, 
hogy az Is tent meg tudnám találni, bemennék szinte az 
ő székéig*. Ámde az a fátyol, a melyről Fái tesz emlí-
tést II. Kor. 2-ben, s mely Mózes arcá t is fedte, hogy 
ne látná az Isten dicsőségét, az ő népének a szivén volt. 
Ezért nem ismerte fel az Istent , h iába hallgatta és mon-
dotta magáénak az ő igéjét. A mi szivünkön is ra j ta ez 
a fátyol. Ezért ma is él a m o n d á s : »a sötétség őt be 
nem fogadja*. Pedig egyedül benne van élet, benne vilá-
gosság. Mi az ige népe vagyunk. Az evangelium az alap, 
melyen állunk, a törvény, mely szerint élünk. Vajha 
valóban áltaia é lnénk! Mert egyedül csak általa élhetünk, 
különben elveszünk. Legyen az ige a mi világosságunk 
az éleiben az é le t re! 

Körülbelül ez az a gondolatkör, melyben evangélis-
tánk mozog. Kimerítve nincs, de az élet forrását ki is 
merí thetne ki! Örök életre buzgó víz feje ez, évezredek-
nek folyton régi új igazság. 

Elsőbb is az a kérdés merül fel, hogy az ünnepi 
kórok közül melyikben lehetne ezt a szakaszt legmegfele-
lőbben értékesíteni. A rendes egyházi beosztás, miként 
említettem, nem foglalja magában ezt a részletet. A hol 
a negyedik evang. prológusának gyakorlati feldolgozását 
megtaláljuk, látjuk, hogy leginkább karácsonyra válasz-
tották ki. Ámde látjuk ott azt is, hogy leginkább csak a 
14. vers kötö t te le a feldolgozók f igye lmét : >Az ige testté 
lön*. Ebben a gondolatkörben maradva az tán nem is 
volt nehéz a feldolgozás. 

De itt az 1—5. vers* egészen más gondolatkörben mo-
zog, nem oly konkrét, hanem sok tekintetben merőben 
elvont, a mi pedig ép a karácsonyi eszmekörrel meg 
nem fér. 

Az örök istenigéről szól itt az evangélista. Szól 
pedig annak örökkévalóságáról , istenségéről, alkotó hatal-
máról , megtar tó erejéről. Ha már most e gondolatokat 
egyenként vizsgáljuk, több kisebb gondolatcsoportot talá-
lunk azokban, melyek mindenike alkalmas a különös fel-
dolgozásra. Igy álljon itt csak példakép egy pár gondolat-
csoport. — Az ig3 örök, mert isteni, mert minden lét 
for rása . Örök, mert nélküle és kivüle nincs élet, mert 
minden benne és általa és érette van. Azért boldog, 
a ki sohasem feledi, hogy általa él és hogy benn éljen. 
Ev. egyházunk alapja, szelleme és célja az örök isten-
ige, ezért h ivatása szent, élete örök. istenige, ezért hiva-
tása szent, élete örök, világa megszentelő. Rendelteté-
sünk e mulandósag körében keresni, munkálni azt, a mi 
maradandó . Ezt a hivatást csak az örök igével s az örök 
igében tölthetjük be. Az Űr igéje soha el nem múlik, 
mert Isten kijelentése folytonos és mert benne az isten-

• Megjegyzem, hogy csak az 1 — 4. tartozik szorosan együvé, 
mig az 6. v. már a következőkkel csatolandó össze, de együtt tár-
gyalom őket azért, mert gyakorlatilag igy szokás összekapcsolni. 

seg teljessége lakozik. Isten és az ige előttünk kettő, 
az Ur előtt egy. Az ige az Isten aka ra t ának kijelen-
tése. Isten akara ta pedig e világ boldogsága, üdve, ezért 
is minden boldogság és üdvösség az igéből fakad. Az ige 
az emberiség üdve, mert az ige az üdvösség lorrása és 
teljessége. Isten és az ige egy, mert lényegük azonos, 
munká juk közös, céljuk egyező. Az ige Istennél volt, mint 
szellemének élete, bölcseségének gondolata, szeretetének 
szándéka. Az ige és a világ viszonya az örökkévalóság 
és a mulandóság viszonya. Az ige a világ életének alapja, 
boldogsága és célja. Az ige előbb volt, mint e világ, 
mert minden általa teremtetett . Az ige nagyobb, mint a 
világ, mert az igéből lett a világ. Az ige fenségesebb, 
mint a világ, mert az ige soha el nem múlik, se el nem 
nem változik. Az ige ura az egész világnak, mert ő al-
kotta azt. A keresztyenség az igaz boldogság vallása, 
mert nem engedi felednünk, hogy Istentől lettünk, listenéi 
vagyunk, Istenhez megyünk. Az Isten kezét ismerjük meg 
e világ alkotásánál , sorsa irányításánál, célja tűzésénél. 
Az ige élet úgy a földön, mint az örökkévalóságban. Az 
igazi élet az Isten igéje, mert minden általa él, mert 
önmagában van örök élete. Kiben az ige él, ha meghal 
is él, mert az ige örök, enyészhetlen. Az igében való 
élet a békesség, a világosság, az üdvösség élete. Az ige 
világossága az embereknek, mert megvilágítja, honnét 
jönnek, hová mennek s hogyan jutnak céljukra. Az ige 
világosság, megvilágítja az Istenhez, az emberekhez s 
önmagunkhoz való viszonyunkat. Kinek az ige világít, el 
nem téved, de célhoz jut s boldogságát találja. Az ember 
és világa boldogtalan, mert életet keresve halált, enyésze-
tet talál , mert hamis fény után tévutakra téved, mert 
sötétségben bolyongva nem lát biztos célt. Az emberi 
élet vándorlás. Milyen más az sötétben, mint világoson! 
Az ige a sötétségben fénylik, ismerjük fel és növeljük 
fényét. Keressük az Istent. Hova ju tunk az emberész 
pislogó mécsénél s hová az ige á tha tó fényénél. A sötét-
ség és a világosság h a r c a : e világban és bennünk. Az 
ige népének szent hivatása, hogy éljén benne az ige élete, 
világítson közte az ige világossága. 

E néhány példából, melyekben megközelítőleg sincs 
kimerítve a k i s szakasz ta r ta lmának végtelen gazdagsága, 
azt hiszem, egész világosan kitetszik, hogy fe lhasználására 
nem annyi ra a karácsonyi ünnepi körben találjuk meg 
az alkalmas ünnepi keretet, mint inkább legelsőbb is a 
reformáció emlekünnepén, aztán egyes vonatkozásaiban 
pünkösdkor, ál talában pedig a közönséges szentháromsági 
vasárnapokon. Mindenesetre azonban áll az, hogy igen 
sok szép evangeliumi keresztyén igazságot lehet e szakasz 
alapján közhaszonra hirdetni, azért kívánatos volna, hogy 
azt gyakrabban használják fel, mint eddigelé felhasználni 
szokták. Ha erre nézve sikerült indítást adnom, célomat 
értem. 

Raffay Sátuior. 



BELFÖLD. 
Gyülekezeti teendőink a mai felekezetközi 

viszonyok között.* 
Fenti tárgynak fejtegetésére nagytiszteletü elnökünk 

felhívása folytán a legnagyobb készséggel vállalkoztam, 
annyival is inkább, mert látom, hogy oly ellenséges törek-
vések és mozgalmak folynak híveink és egész egyházunk 
ellen, melyeket elnéznünk, eltürnünk nem lehet, hanem 
ellenkezőleg megfeszített erővel, kettőzött munkássággal 
kell a veszedelemmel szemben védekeznünk. Fájdalom-
mal olvasom a statisztika közléseiből, hogy fogyunk és 
egyre fogyunk. Gyávák, közönyösek, rosz reformátusok, 
rossz protestánsok lettek a mi híveink. Eladják gyermekei-
ket, hogy Krisztus igaz követése helyett legyenek bálvány-
imádók. Mert a ki pápistává lesz, az nem lehet krisztiá-
nus , | hanem lesz vat ikánus; nem lehet krisztusi, hanem 
lesz keresztesi. Ös ellenségünk tombolhat örömében, mert 
a vatikánizmus aklai mind jobban jobban telnek; mi 
pedig fűzfákra függesztett hegedűinkkel búslakodhatunk. 
Egy-egy vegyes házasság megkötésénél valóságos harcot 
kell folytatnunk a gyermekekért és hogy harcunk ered-
ménytelen, arra bizonyság a statisztika. Másfelől ott van 
a nazarénizmus, baptizmus, a felekezetnélküliség, melyek 
mind ellenünk törnek és nagyobb részben mind tőlünk 
szedik híveiket. Hát hol van a régi kálvinista nyakas-
ság, hithüség, a Krisztushoz az ő hamisítatlan evangéliumá-
hoz s az ezen épült református egyházhoz való ragasz-
kodás? 

Tisztelt értekezlet! nem akarom tárgyalni, csak 
futólag említem azon ellenséges áramlatokat , melyek nem-
csak a hivatásánál fogvá gyűlölködő pápista egyházi saj-
tóban, hanem még a politikai lapok nagy részében nyil-
vánulnak ellenünk; nem hozom fel az »üldözött katholikus* 
nevetséges mesé jé t ; nem az ország fő-törvényhozóházában 
kiadott jelszót, hogy a protestánsokat minden magasabb 
állami pozícióról le kell szorítani; nem azt, hogy egy 
tisztelt úr egyedül akar erdélyi püspök lenni; nem azt, 
hogy Mérk községben (Szatmáron) nem akarták meg-
engedni ref. templom építését (az ottani plébános, a képv. 
testület és Jakabffy államtitkár) azzal indokolva, hogy a 
»magyar istentisztelet zavar ja a r. katholikusok szertartását* 
és hogy az építést még az országházban is interpelláció 
tárgyává merészlik tenni (Molnár János praelatus) »vér-
lázító* dolognak mondván azt . . . nem, a kath. hírlapok 
kongresszusi határozatát , mely Magyarország rekatholizálá-
sát tűzte célul, — szóval nem akarok több és számtalan 
eseteket felhozni, csak azt mondom, hogy (községházán 
megyegyűlésen, országgyűlésen) mindenütt a klerikálizmus 
üli diadalát, mindenütt türelmetlen, ellenséges irántunk a 
hangula t ; csak azt mondom — a mit úgyis mindnyájan 
tudunk, — hogy bizony gonosz időket élünk. 

Hát itt már nem segit a sopánkodás. Tenni is kell. 
A baj megvan, a veszedelem fenyeget, gondolkodnunk és 
cselekednünk kell. Öntudatra kell ébrednünk és öntudatra 
kell ébreszteni népünket i s ; nem elég csak magunknak 
ébren lennünk, hanem oda kell kiáltani népünknek is: 
ébredj, térj magadhoz te közönyös kálvinista magyar, 
mert mig mély álmodat alszod, az ellenség elszedi magza-
taitokat és kitúr szent örökségedből. És mivel az ellenség 
régi, oly régi, mint maga a protestant izmus; a vesze-
delem állandó és a mostani vehemensebb kitörést csak 

* Felolvastatott a pesti ev. ref. egyházmegye junius 26-án 
Újpesten tartott lelkész-értekezletén. 

mintegy megsokszorozódása a mindig meglévő veszedelem-
nek, mely ha néha kissé mérséklődik is, de azért soha 
meg nem szűnik, hanem a jövőben is, mint volt a múlt-
ban, folyton ostromolni fog és megsemmisíteni törekszik 
hitünket, egyházunkat ; nekünk olyan fegyverzetet kell fel-
öltenünk és olyan védmüveket kell egyházunk megvédé-
sére állítanunk, hogy azon a pokol kapui se vehessnek 
diadalt. Nem ephemer baj elhárításáról, hanem állandó 
veszedelem ellensúlyozásáról és megtöréséről van tehát 
szó, ennélfogva a mi teendőinknek is nem a felszinen 
kell történni, hanem a mélyre kell hatni, gyökeres és ala-
pos munkának kell lenni és nem szabad csak elméletinek 
lenni, hanem oly gyakorlati munkákban és cselekvények-
ben kell nyilvánulni, melyek jótékony gyümölcseiket külső-
képen is meghozzák s egyházunkat erőssé tegyék minden 
támadás ellenében. 

Nem ámítom magamat t. értekezlet azzal, hogy 
valami új és eddig nem ismert fegyverekkel tudnék elő-
állani és mást sem akarok ebben a hitben ringatni — 
hiszen ha tudnék ilyeneket, bizonyosan e lőhoznám; de 
ha nincsenek is új fegyvereink, vannak régiek, csak azo-
kat kell rendbehozni, kezünkbe venni, jól forgatni és 
győzelmünk bizonyos leend. 

Az evangélium, a Krisztus igéje az a kétélű fegy-
ver, mely behat a velőknek oszlásáig. Ezzel a fegyverrel 
kell áthatni szivünket lelkünket és ezt kell bevinnünk 
híveinknek szivébe és lelkébe is. Az evangéliumból kell 
kiindulni minden teendőnknek abból kell folyni, evangé-
lium szerintinek kell lenni mindazon munkánknak, melye-
ket tennünk kell arra , hogy híveink egyházunkhoz való 
ragaszkodásukban megtar tassanak és erősíttessenek. Ezt 
kell tehát kimondanunk általánosságban és ennek elvei, 
útmutatásai szerint, ennek körén belől kell végezni mun-
kánkat először is az iskola vagy népnevelés terén. Itt első sor-
ban a mi felekezeti vagy református népiskoláinkról kell 
szólanom. Ezek még a legtöbb helyen birtokunkban s igy 
felügyeletünk, vezetésünk és hatásunk alatt állanak. I t t 
kell tehát kezdeni a mi egyházi, hiterősitő, úgyszólva 
alapvető munkánkat . Ha az iskolát elhanyagoltuk, a kárt 
soha többé a legnagyobb erőfeszítéssel sem pótolhatjuk 
helyre. Az iskola a bölcső, mely mellett nekünk kell daj-
káknak lennünk s idomítanunk, formálnunk, nevelnünk 
egyházunknak leendő embereit. Bátran elmondhatjuk, 
hogy a milyen iskolánk, olyan lesz egyházunk. 

Nem mondom, hogy iskoláink rosszak, — habár nem 
is dicsérem — hiszen tanítunk sok mindenfélét, a mint 
a törvény megkívánja, csak azt mondom, hogy tanítá-
sunkban a főhelyet az értelemfejlesztés foglalja el, az 
iskolai tárgyak 9 / i0-ed részben csak erre céloznak, mig 
a szív nemesítésére, a vallás-oktatásra, a református 
szellem ápolására, szóval az evangéliumi szellem nevele-
sére vajmi kevés gondot fordítunk. Pedig be kell látnunk 
és meg kell ismernünk azt, hogy a gyermek, kilépve az 
iskolából, a különböző munkakörökben mindig csak az 
életszükségnek megfelelő ismereteit fogja gyarapítani, de 
vallásos ismeretét nem; ez csak azon a fokon marad, a 
minőn volt akkor, mikor az iskolát elhagyta. És még ez 
is nagy szerencse, ha megmarad, mert az élet még azt 
a keveset is a legtöbbnél szétrombolja. 

Oda kell tehát törekednünk, hogy iskolai nevelésünk 
kezdettől végig a lehető legnagyobb mértékben református, 
evangeliumi szellemű legyen. Á vallásoktatásra legalább 
is két annyi idő fordítandó, mint eddig. És vallástanítá-
sunk pótlására mindenesetre behozandónak vélném az 
uj- testamentum egyes részeinek és — bármennyire szörnyül-
ködhetnek is ezen némelyek — még konfessziönknak 
tanítását is. 



Miben áll mostani vallástanitásunk ? Bibliatörténet, 
hi t tan, e rkö lcs t an egy kis egyháztörténet. Ezek között 
egyedül a hittan az, mely a református szellemet erösiti, 
a többi erre alig-alig hat, mert tankönyveink — nem is 
emlitve azt , hogy igen szárazak és ridegek, — úgy vannak 
irva, hogy bármelyik felekezet bá t ran elfogadhatja tan-
könyvek gyanánt . Hogy vallásoktatásunkkal célt érjünk, 
szükséges azért vallástani könyveinket is átdolgoztatni, 
reform, szelleműebbé tennünk és szükséges vallásuktatá-
sunkat bővíteni, konfesszióink és az új- testamentum egves 
részeinek tanításával. 

Ámde ez még mindig inkább az elméleti rész, e 
mellett a gyakorlatra is kiváló gondot kell fordítanunk. 
Szükségesnek tartom azért, hogy iskolás gyermekeink — 
az iskola ta r tama alatt — minden reggel templomba 
vezettessenek, a tanítási óra megkezdése előtt és e mellett 
bizonyos időközökben számukra külön gyermekistentisz-
telet tartassék a templomban, hogy igy mintegy szokja-
nak a gyakorlati vallásossághoz is. (Nalam igy van.) 

Ha ekképen a gyermek megismerte vallását, hitét, 
ha beoltatott ezen hithez való tántorithatlan ragaszkodás 
lelkébe, ha tudja, hogy az ő egyháza a legtisztább krisz-
tusi egyház, tudja, hogy az ő egyházának fundamentuma 
és feje a Krisztus, ha megtanulta szeretni és csodálni 
Krisztust és felébredt benne a hozzá való ragaszkodás 
és benne való hit. ha gyakorlatilag is mintegy életszük-
ségletévé lett neki a templom gyakorlása — akkor végez-
tük helyesen teendőinket az iskolában, akkor a mi növen-
dékünk, ha az élet sokat is lekoptat az ő vallásosságá-
ból, mégis mindig marad annyi, a mennyi őt meg fogja 
tartani jó reformátusnak. 

A konfirmációi oktatásról nem kivánok bővebben 
szólni, csak azt jegyzem meg, hogy ekkor nyílik szép tér 
a lelkész számára megismertetni a növendékekkel egyhá-
zunk evangeliurnszerűségét, tiszta voltát, megismertetni 
hitcikkeinket, beleoltani növendékeinkbe a Krisztusban 
való hitet s egyházunkhoz való tántorithatlan ragaszko-
dast. p:zt az alkalmat a legnagyobb buzgósággal kell fel-
használni minden lelkésznek, mert a miket üt nyer a 
növendék, azok fogják vezetni az egész életen keresztül. 
Itt csak az a megjegyzésem, hogy az oktatási időt kellene 
egyházkerületi intézkedé-sel hosszabbra szabni (most hús-
véttól pünköstig, lehetőleg áldozó-csütörtökig tart). 

A rendes, vagyis mindennapi iskola kiegészítő 
részét képezi az ismétlőiskola. Ebbe mind olyanok jár-
nak, a kik konfirmáltak is már. Ezek a serdülők. Ezekre 
kellene nagyobb gondot fordí tanunk, mert itt már értel-
mes növendékekkel van dolgunk. Itt foglalkozhatunk még 
egyszer a növendékkel, mielőtt az életbe teljesen kimenne 
és itt kell újra beoltani annak lelkébe az egyházunkhoz 
való ragaszkodást, itt megerősíteni a református szellemet, 
és nem is annyira könyvből való tanítás, mint inkább 
magyarázatok és a gyakorlati életből, történelemből vett 
példák által. Sajnos azonban, hogy a lelkész nem ér rá 
ezek oktatására, tanítóink pedig kevés gondot fordítanak 
s igy ez iskola el van hanyagolva. 

A mit az elemi iskolákban kell tennünk, ugyanazt 
kell, tennünk felekezeti gimnáziumainkban és azon reformá-
tus növendékekkel^ is kik á l l a m i vagy magán felsőbb intéze-
tekbe járnak. Gimnáziumainkra ugyan nem bírunk közvetlen 
hatással mi papok, de meg kell kívánnunk azért, hogy 
azok szelleme legyen református, legyenek tanárai igazi 
reformátusok; meg kell kívánnunk, hogy adja meg a 
gimnázium a mi gyermekeinknek azt a református jelle-
get, mely életök fogytáig soha le ne törlődjék róluk, hogy 
legyenek azok bármely pályán, bármely viszonyok között, 
rendületlen hivei annak az evangeliumi szabadsagnak es 

gondolkozásnak, mely nem a léha latitudinarizmusban, 
hanem a ref. egyház és szellem, a ref. vallasosság es 
erkölcsiség szeretetében, gyakorlásában és ápolásában 
álljon. Hogv legyenek azok nemcsak e földnek, hanem a 
mi egyházunknak is savai. 

Szóval oda kell hatnunk és hatnia a kormányzó 
hatóságnak és fentartó testületeknek, hogy gimnáziumaink 
ne legyenek felekezetnélküliek, hanem szigorú ref. feleke-
zeti szelleműek. Ha az azokból kikerülő müveltebbjeink 
nem tanulták meg becsülni és szeretni egyházun-
kat, későbben sem fognak ahhoz ragaszkodni, hanem 
lesznek indifferensek, lágymelegek és ha szándékosán nem 
is, de rosz példaadásukkal: ellenségek. Hiába jajgatunk 
és kiabálunk aztán, ha még a kiket lehet és keil is. azo-
kat sem növeljük a tudományok mellett egyházunknak is. 

Vájjon a pápista iskolák nem kizárólagosan feleke-
zeti szellemben nevelnek-e?! 

Egy másik és igen fontos ága az iskola körébe 
tartozó munkásságunknak az, hogy valahára a legnagyobb 
komolysággal kell foglalkoznunk a nőnevelés kérdésevei 
és annak mielőbbi gyakorlati megvalósításával. Sajnos, e 
tekintetben igen elmaradtunk, a leghátál kullogunk. Leány-
nevelő, nőképző-intézeteink vajmi gyéren vannak, csak 
gimnáziumainkra fordítottunk eddig nagy gondot, vagyont 
és áldozatot ; nőnevelésünk ügyét elhanyagoltuk. Ez az 
oka annak, hogy református, sőt papi csaladok is leány-
gyermekeiket pápista intézetekbe adják, hol aztán örökre 
elvesznek egyházunkra nézve, vagy legalább is lelkileg 
annyira elformáltatnak, hogy többé jó reformátusok nem 
lehetnek. Csak szórványosan vannak leánynevelő-intéze-
teink, holott minden nagyobb községben, városban, de 
legalább is minden egyházmegyében kellene ilyennek 
lenni. Hiszen szükségtelen ennek rendkívüli nagy hatását 
és jelentőségét bővebben fejtegetni a vallásosságra és 
egyházunkra nézve. Hiszen tudjuk jól, hogy természetük-
nél, lelkületüknél fogva a nők járnak elől a vallasosság-
ban, gyülekezeti életünkben a vallásosság ápolói és fen-
tartói leginkább a nők; a vallásos ér /ést első sorban az 
édes anya plántálja gyermeke szivébe és annak kell 
őrködni tovább is, hogy az a vallásosság később is 
református szellemű legyen, de erre nézve neki magának 
kell első sorban igazi reformátusnak lenni. Hol szerezze 
meg pedig ezt a szellemet a leendő anya, ha nincsenek 
megfelelő intézeteink. 

Arra kell azért törekednünk, hogy a szükség sze-
rint, tehetősebb gyülekezeteink lánynevelő intézeteket 
állítsanak; arra kell törekednünk, — és ez a legkevesebb, 
a mit megkívánhatunk és a mit meg kell föltétlenül való-
sítanunk — hogy egyházmegyénként, alkalmas helyen, 
legalább egy nőnevelő-intézetet állítsunk. (Ez nem is kerül 
sokba, van képzett papné s t b ) Mindaddig, mig ezt meg 
nem csináltuk, munkálkodásunknak egy fontos tere par-
lagon marad : mindaddig hiányozni fog az az egyik erős 
alap, melyen a református szellemet és vallásosságot meg-
ingat ha tlanul fölépíthessük. 

Ezek volnának az iskola köreben, vagyis a külön-
böző iskolákban teendőink a református szellem, az egy-
háziasság emelésére nézve. Ezeket, vagy ilyest'ele üdvös 
reformokat kell tennünk, hogy a talajt kellőleg elkészít-
hessük azon munkálkodás! körünk számára, melynek főtere 
második (olcon a templom. Ez a mi legfőbb munkaterünk, 
mert ez az Ur dicsőítésére és az ige hirdetésére rendelt 
hely, mert itt hathatunk legkiválóbb mértékben híveink 
eszere és szivére, itt építhetjük azoknak lelki életét. Es 
ez a tér az, melyen az én tapasztalatom és meggyőző-
désem szerint minden kálvinista pap híven és lelkiisme-
retesen működik i s ; ha egyben-másban talán van is 
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a minthogy nem is tagadhat juk , hogy tényleg van is 
— némelyikünknek fogyatkozása, de a templomi teendők 
terén mindenik megállja, vagy legalább is törekszik a r ra , 
hogy megállja helyét. A szoros értelemben vett templom 
számára dolgozunk legtöbbet, a templomi igehirdetés, az 
isteni tisztelet minél ha tékonyabbá és buzgóbbá tételére 
törekszünk mindnyájan . Én legalább nem ismerek refor-
mátus papot, de képzelni sem szeretnék olyat, a ki tem-
plomi teendőit csak ugy mellékfoglalkozásnak tekintené, 
azt csak immel -ámmal végezné; a ki minden tehetsége 
szerint legnagyobb igyekezettel és buzgósággal ne töre-
kednék ar ra , hogy annak a legszebb, legszentebb, leg-
á ldásosabb hivatásnak, mely a t emplomban vár rá, meg-
felelni ne igyekeznék. 

És mégis t. értekezlet, tömérdek munkánknak , buzgó-
ságunknak, beszédünknek, igehirdetésünknek nincs meg a 
remélt, és várt sikere, e r e d m é n y e ; á l ta lában a mi tem-
plomi működésünknek sokkal nagyobb eredményt kellene 
félmutatni . Hiszen bár nem pusz tában elhangzó szó is 
igehirdetésünk, bár tapaszta lható itt és ott egyben és 
másban a h a t á s ; de azért alig hiszem, hogy volna lel-
kész, a ki néha ne tépelődnék a siker elégtelensége miatt. 

(Folyt, köv.) Benkő István. 

R E G I S E G E K . 
A gömöri ágostai hitv. ev. esperesség 

virágzó kora.* 
1. Az esperesség külső története 1622 —1645-ig. 

Míg az evangéliumi hit a vakbuzgó II. Ferd inánd 
ura lma alatt Magyarország egyéb részeiben ezer sebből 
vérzett és azon fáradozott , hogy jogait fegyveres kézzel 
írt törvények által biztosí tsa: addig Gömör vármegyében 
Széchy György és ntje Homonnay Mária különös ol talma 
alatt nemcsak bántat lanul maradt , hanem parancsol t , 
hódított és virágzott is. 

Rimaszécsi Széchy György 1 5 7 2 — 1 5 7 3 körül elő-
kelő és gazdag családból született. 1605-ben Bocskay 
István t áborában találjuk, kinek halála napjáig hive ma-
r a d t ; 1619-ben gömöri főispán lett és m'kor Bethlen 
Gábor először fellépett, ennek t áborában volt, mint had-
vezér ; roppant jószágaihoz 1 6 2 0 - b a n a német-lipcsei, 
1621-ben pedig a murány i u rada lma t is csatolván, oly 
ha ta lmas dynas ta lett. hogy tekintélyén és befolyásán 
Pázmán Péter minden törekvése hajótörést szenvedett és 
így Gömör megye az el lenreformáció térítési törekvései 

* Részlet Mikulik József: >A gömöri ág. hitv. ev. esperesség 
története« c. s eredeti forrásokon alapuló kéziratos müvéből. A gon-
dos kézirat a dobsinai coalicióig, 1743-ig, tárgyalja az esperesség 
történetét. A kézirat szerző Dobsinán lakó özvegyének tulajdona. 
Jelenleg dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. dékán őrzi. E szép rész-
letnek közlésével megujitjuk ismert nevű irója emlékét s szolgá-
latot teszünk a hazai prot. történetirásnak. Megérdemelné egészé-
ben való kiadását is. Talán ezzel a részlettel is felköltjük az ille-
tékes érdeklődők szives figyelmét. A kéziratot az e korral foglal-
kozó Frenyó Lajos eperjesi ev. főgimn. vallástanár nézte át. — 
A többszörösen idézett u. n. Frotocolhim Eimanovianum a legré-
gibb esperességi jegyzőkönyv (1599—J642-ig). Magában foglalja a 
Stöckel Lénárd-féle hitvallást, a gömöri esperesség 1584. és 1594. évi 
szabályait, az egyes egyházak vagyonának összeírását, néhány 
esperességi gyűlés leírását, az 1596. 1636/37. és 1642. évi egyház-
látogatásokat. néhány lelkészi és tanítói hiványt s több a félét. — 
Ugyancsak a gyakrabban idézett Protocollum Schröterianum a 
Schröter-féle esperességi jegyzőkönyv (1602—1669-ig), a melyben a 
gömöri esperességnek ezen időszakban tartott gyűléseit s az 1653-iki 
egyházlátogatást találjuk följegyezve. 

előtt zárva marad t . Széchy György később Ferd inándhoz 
állott ugyan, de mint »gömöri főispán, szentölt vitéz, kir. 
belső tanácsos, főkomornyik, F. Magyarország némely 
részeinek generál isa, F.-Lindva, Murány, Bálogh és Lipcse 
várak szabados és örökös ura* is az ág. hitv. egyház 
buzgó hive és ha ta lmas pártfogója marad t . A murány i és 
baloghi vár kezében lévén, első gondja volt az esperes 
alászállott tekintélyét visszaállítani, minek beigazolására 
szolgáljon a dereskiekhez írt következő levele: 

»Adjuk tudástokra , hogy az mi religiónkon való 
ebben az vármegyében lévő esperesnek és seniornak ad -
tunk szabadságot , mikor h iva ta l já ra eleiben nem menen-
detek, büntek szerint titeket megbüntetni hagyjuk azért 
és parancsol juk ti nektek, dereskiek, lévárt iak és liczeiek 
erősen, hogy mikor eleiben hivat benneteket az megneve-
zett seniorunk, compareá l ja tok és az, mit hivatalja szerint 
előttetekben ad, megcselekedjétek, szavá t fogadjátok. Mert 
ha panasz jön reátok, az mint eddig lött, magunk is 
megbünte tünk benneteket tómlöczczel és nagy birsággal. 
Actum in Murán die 19 J a n u á r 1622 G. Z.< (L. S.) 
(Schröter 131. 1.) 

Hasonlóan intézkedett 1623. Május 16-án Murány 
várából , mikor »a mostani jolsvai esperesnek* idézések 
kibocsátására és büntető ha tároza tok k imondásá ra h a t a l -
mat* adott , az egész esperességet különös pár t fogása alá 
vette és mindenki t inteti , hogy az esperesnek hiven 
engedelmeskedjék (lásd a csetneki esperességi könyvtár -
ban lévő eredeti okmányt) . 

Nevezetes, hogy úgy látszik, min tha esperességünk 
a korszak elején épen Bethlen Gábortól szenvedet t volna 
sérelmet. A kassai k a m a r a tisztjei ugyanis 1623. és 
1624-ben teljes a ranyé r t ékben követelték a pak tá tá t , mi 
jogta lannak ta lá l ta tván, Holz J a k a b csetneki és Re inhard 
Sámuel murányi , — később rozsnyói — lelkészek, 1624 
ápril . 24-én magához a fejedelemhez küldettek, hogy az 
»elviselhetlen teher* mérséklését eszközöljék ki és a 
mennyiben visszatértök u tán az »elviselhetlen teherről* 
többé szó nem volt, több mint valószínű, hogy követsé-
gük jó eredménynyel já r t . Az esperesség v i rágzásnak 
indult. 1625 ápril. 25-én Jo lsván újból megalakult , midőn 
is Fabrici György, jolsvai lelkész-esperesnek, Danielisz 
Illés, rozsnyói lelkész és első alesperesnek, Holz J a k a b 
csetneki lelkész pedig másod alesperesnek választatott , az 
esperesség tagjai két asztalnál foglaltak helyet és számuk 
3 5 volt. 

Széchy Györgynek 1625. szeptember 1-én Barkó 
mellett történt megöletése u tán özvegye, Homonnay Mária 
(Homonnay György és Dóczy Eufrozina leánya) , erélyesen 
folytatta jószágigazgatója , Jakóffy Ferenc segélyével, mit 
hi tbuzgó fér je megkezdett . Az esperes közvetlenül Széchy 
György halála u tán néhány lelkészszel látogatást tett 
Murány v á r á b a n , hogy a grófnő pár t fogásá t , nevezetesen 
néhai férje i ra ta inak megerősítését kér je ki az esperesség 
s z á m á r a * Ezen látogatás óta Homonnay Mária lett a 
gömöri ág. hitv. ev. egyház t ámasza és 1645-ig alig talá-
lunk egyházat vagy iskolát, a melyről a g rófnő bőkezűen 
ne gondoskodott volna, nem volt az esperességnek kíván-
sága, melyet e nő azonnal ne teljesített volna. Csak igy 
tör ténhetet t meg, hogy mig hazánk más vidékén az evan-
gélikusok felekezete r o h a m o s a n fogyott, egyik főúr a 
másik u tán áttért , egyik egyház a másik u tán ismét róm. 
kath. le t t : addig Gömörben az ág. hitv. ev. egyházak 
s záma folyvást növekedett és még a helv. hi tval lás 
ter jedése is gá takra talált. Dereske, Sumjác , Polomka, 

* Ezen látogatás tüzetes leirása a >Protoc. Schröter.* 161— 
162. 1. található. 



Hárskút és más egyház alapí tása Homonnav Mária müve 
és neki köszönhet te az esperesség, hogy az esztergomi 
érsek városában, Rozsnyón is megerősödött az ev. hit, 
a jezsuita itt is, úgy mint az esperesség bármely helysé-
gében, zárt a j tókra talált. 

Midőn 1632-ben Kótay Jakab , baloghi lelkész lett 
az esperes, Fabriczi György első-, Danieiisz Illés másod-
esperes : meghagyatott a jegyzőnek, hogy ajánló iratot 
szerkeszszen az új esperes számára , melylyel aztán két 
lelkész a murányi vá rba menesztetett , hogy a megvá-
lasztott új föpásztort a grófnő kegyébe a janl ják . 

Az 1633. évi a lakulásnál már 3 asztalnál tanács-
kozik és 38 tagot számlál az esperesség. Murányban 
Piskátor Gábor a magyar és Dütske J á n o s a német >vár-
káplán* , mig Hárskúton Lányi György, Bején pedig Hányi 
András a lelkész, mely adatok a gömöri ág. hitv. ev. 
egyház emelkedését muta t ják . 

1634-ben ismét baj van a paktatával , melyet az 
esztergomi érsek teljes a ranyér tékben követelt; ez okból 
1634. j a n u á r havában két lelkész a megyéhez küldetett, 
azt felkérendő, hogy a pozsonyi országgyűlésen emlitse 
fel az ügyet, mi úgy latszik jó eredménynyel meg is 
történt. 

1636. ápril 22-én Holz Jakab , hetiéri lelkész válasz-
tatott esperesnek. 

Andrássy Mátyás és neje Monoki Anna ez időtájban 
szintén nagy pártfogói voltak az esperességnek; íiaik neve-
lője 1637. ápril 2 t - é n a Csetneken tartott közgyűlésen is 
megjelent és az esperes engedelmével »Krisztus dicső 
fe l támadásáról* igen szépen (eleganter et venuste) szó-
nokolt. 

1636. október 3 - tó l—1637 . március 12 ig ál talános 
egyházlátogatás volt: Ratkón, Rákoson, Köviben, Bisztrón, 
Polomkán, Sumjáczon, Hosszúréten, Murányban, Rőczén, 
Vizesréten, Chisnón, Jolován, Süvetén, Deresken, Baloghon, 
Ujvásáron, Baradnán , Kietén, Derencsényben, Budikfalván, 
Tamásfa l vában, Sajó-Gömörön, Bozlozsnán, Taploczán, 
Csetneken, Restéren, Ochtinán, Szlaboson, Geczelen, Dob-
sinán, FV Sajón, Oláhpatakán, A.-Sajón, Veszverésen, Bet-
léren, Hárskúton, Bozsnyón, tehát 37 anyaegyházban és 
miután az egyházlá togató azt tapasztal ta , hogy az egyes 
lelkészek az esperességi szabályoknak kellő foganatot nem 
szereznek: az esperesség 1638.ápri l 20 án Jolsván kimondta, 
hogy mindegyik ezen szabályokat magának leirni, az 
eredetivel összehasonlítani és aztán bemutatni köteles. 

Az esperesség területén kivül már javában tombolt 
a v ihar! Az 1639 február 21-én Pelsőczön tartott megyei 
közgyűlésen felolvasták a Ferd inánd által Bécsben 1638. 
november 24-én (Lippay György egri érsek és Ferenczi 
Lőrincz aláírásával is) kiadott rendeletet, mely Mihályi 
István, gömöri kanonoknak jogot ad az összes gömör-
megyei egyházakat és lelkészeket >látogatni« és mely 
náluk . . . papiroson maradt , miután a megyei gyűlés is 
a »szabad vallás sérelme* nélkül fogadta azt el és espe-
rességünk a Homonnay Mária hathatós — mint látni fog-
juk fegyveres-oltalma alatt egy róm. kath. plébánost vagy 
kanonokot templomaiba be nem bocsátott volna és miután 
végre annak , hogy a szóban lévő »egy házlátogatás* 
esperességünk területén is megtörtént volna, semmi nyoma: 
(Prot . Sextio Schmal ium 55. I. Prot. S c h r ö t e r 3 2 7 — 3 5 5 ) , 
pedig fel sem tehető, hogy egyházaink ezen idegen be-
folyást hallgatag eltűrték volna. 

Az 1641. évi ápril hó 23 án Jolsván Lovcsányi 
Kristóf esperes elnöklete alatt tartott gyűlésen felolvastatott 
Homonnay Maria levele, melyben mindenkit felhí, hogy 

a »közbékeért reggel és es»e áhítatosan fohászkodjék a 
templomban* és szigorúan inti a tanítókat és lelkészeket, 
hogv »kötelmeiket hiven teljesítsék és szorgalmasan ha-
rangozzanak!* Az esperesség tiszteletteljes tudomásul 
vette e levelet és felolvastatta a szabályokat ; majd Gol-
czius Joákhim, rozsnyói lelkész-alesperes, szigorú intelmet 
intézett a lelkészekhez és tanítókhoz, felhiván öke», hogy 
a haza veszélyesál lapotára való tekintettel . . . imádkoz-
zanak (rationem habendam Patriae nostrae afílictissimae 
si quando nunc maximé statum periculosissimum*. Prot. 
Schröter 3 5 2 - 3 5 5 1.) 

Beje és Otrokocs lakosai 1641-ben a kálvinista hitre 
akar tak áttérni és csak úgy sikerült még őket visszatartani, 
hogy Lovcsányi Kristóf, jolsvai lelkész-alesperes, Holz .lakai), 
betléri lelkész-alesperes, Mariki János, rozsnyói magyar , 
Prokop Mátyás veszverési és Marki György olahpataki 
lelkészek a grófnőtől nyert gyalogos és lovaskatonak kísé-
retében 1641. augusztus 4-én a hely színére mentek és 
különféle engedményekben * részesítették a híveket, kiket 
a magát csalárdúl Bejébe becsempészett kálvinista prédi-
kátor magához édesgetett (Prot. Bimanovi 771—772 . I.) 
A garamvölgyi két egyház és filiai szinten a régi, 
orosz valláshoz szítottak (Prot. Bimanovi 613—615 . I. 
898—904 . 1). Lósi Imre, esztergomi érsek, pedig kaján 
szemmel nézte, hogy a lutheránusok az érseki városban, 
Bozsnyón és környékén . . . . boldog napjaikat élik. 
Azonkívül Gömör megye nagyjai közt is kikelt a jezsui-
ták által titkon elvetett mag; a gömöri főispánt, jaszenói 
és budetini Szúnyog Gáspárt , Lovcsányi Kristóf esperes 
1642-ben sokáig hiába kérte: erősítené meg az esperesség 
szabályai t ! »Ezen cikkek a róm. kath. vallással ellenkez-
nek* és »csudálkozom hivatalbeli elődeim könnyelmű-
ségén!* volt a válasz, a szabályzat megerősítése e lmaradt 
és Dózsa Tamás , meg Bakos Gábor közbenjárásával is 
csak annyit sikerült kieszközölni, hogy a főispán egy 
1642. juni . hó 17-én a szendrői alsó várban kelt protec-
tionális levélben (lásd csetneki esperességi levéltárban lévő 
eredeti okmányt) párt togását igérte. És végre, hogy a baj 
még nagyobb legyen, Homonnay Maria is gyengélkedett; 
»már 4 év óta szenved* (in scholam crueis) jelentette 
1642. május 14-én Jolsván az esperes, mire ha tározatba 
ment, hogy a két alesperes, Holz J a k a b ochtinai és (iolcz 
Joákim rozsnyói lelkészek látogassák meg (Prot. Schröter 
371. I.) Ugyan akkor az ünnepek jegyzéke ismét szoros 
miheztar tás végett valamennyi lelkésznek kiadatot t .** 

Ez idétt ismét ba j volt a tizeddel és calhedrat icum-
mal, mely okból Mariki János és Prokop Mátyás lelké-
szek az Í642 . október 2-án Jolsván tartott gyűlésből a 
kassai kamarához küldettek, hogy ott Bakos Gábor egy 
rokonát (ki generális volt) felkeresve és tanácsát kikérve 
a ba j orvoslását eszközöljék ki. (Prot. Schröter 377. 1.) 

1642. február 10-től 1643. 10-ig ismét Bozlosnán, 
Taplocán, Csetneken, Bisztrón, Ochtinán, Szlaboson, Bes-
téren, Gecelen, F. Sajón. Dobsinán, Oláhpatakán, A Sa-
jón. Veszverésen, Betléren, Hárskúton, Rozsnyón. Baloghon, 
Tamásfa lván, Budikfalván. Derencsényben, Kietén. Barad-
nán, Ujvásáron. Ratkón, Bisztrón, Szirken, Rákoson, Kövi-
ben, Deresken, Süvetén, Jolsván, Chisnón, Vizesréten, 
Hosszúréten, Rőczén. Polomkán és Sumjácon, összesen 

* Ha már minden áron »ismét« kálvinisták akarnak lenni, 
kivált az úrvacsorát illetőleg, ám legyenek, de fizessék az ág. hilv. 
ev. lelkészt és ne bocsássák a kálvinista prédikátort magokhoz, 
hanem ők menjenek hozzá! . 

** Ezen jegyzéket sem voltam képes kipuhatolni és így kény-
telenek leszünk az ünnepek e korbeli számát az 1699. évi jegyek-
ből következtetni 



tehát (1636/7-ben) 37 egyházban altalános egyházlátoga-
tás* tartatott. 

Esperességünk a következő években igen sokat szen-
vedett Rákóczy György erdélyi fejedelem hadaitól; így 
Szén Péter, gömör-panyiti lelkészt 1644-ben teljesen ki-
zavarták és mindenéből kivetkőztették úgy, hogy csak 
1650 ben térhetett vissza. Az 1644. ápril 26-án Jolsván 
»fegyverzörgés* közben (ártott gyűlésen Lovcsányi Kris-
tóf, esperes a magyar haza és az esperesség állapotát 
leiette szomorú színben ecsetelte és indítványára a pac-
tata és cathedricum szedését addig, mig az i ránt : mikor, 
kinek: és mily pénzben kell fizetni. Bakos Gábortól 
értesítés jön, beszüntet ték; az indítvány az általános 
zavar és az által indokoltatván, hogy a fejedelem az érsek 
jószágait elpusztította (propter praesentem Regni pertur-
bationem et Archiepiscopalium bonorum per serenissimum 
principem transsylvanum Georgium Rákóczy®, Prot. Schrö-
ter 391. 1.) követkézőleg a lelkészek a jövedelmeket nem 
élvezték és így bért sem fizethettek! Az esperesség ládá-
ját is a pecséttel együtt biztos helyre, Murány várába 
szállították, honnan csak 1645. május 3-án hozták vissza 
Gsetnekre. Az espere-ség e »felkeléssel« épen nem rokon-
szenvezett, mi könnyen magyarázható, mert hiszen a 
»fegyverzörgés* boldog napjait zavar ta ; ar ra természete-
sen senki sem gondolt, hogy már a közeli szomszédság-
ban dúló vihar könnyen Gömörmegye területére is á t -
csaphat. 

Az esperesség meg uralkodott és parancsolt és már 
is jelentkeztek a vész madarai . Az 1644. ápril 26 án 
.lolsván tartott gyűlésen megjelent Demeter Mihály, deres-
kei biró, néhány kovácscsal (szénégetővel ? cum nonnullis 
cyclopibus), hogy okát ad ja : »mikép merészelt egy róm. 
kath. plébánust (sacrificulum) a faluba bebocsátani?« Az 
esperes gróf lllésházy Gábor, földesúrra hivatkozott, neki 
esett és szidta őt, de h iába ! ezen nem fogott : »részint 
tagadta, részint mentegette bűnét* mondván : »hiszen nem 
hittük, magától jött a páter!* (Prot. Schrö te r392—393 . I.) 

Homonnay Mária még 1643. május 26-án örökre 
behúnyván a szemé', többé mi sem állolt az ellenrefor-
máció út jában, hogy gonosz műhelyeit az eddig meg-
kímélve maradt Gömörben is felállíthassa. 
(Folyt, köv.) Mikulik József. 

Egy Jézushoz intézett levél és az Úr válasza. 
Londonból sürgönyzik a New-York-Heraldnak a 

következő érdekes s reánk theológusokra nagyfontosságú 
dolgot. 

»A »Daily Express* (londoni újság) római levelezője 
egy nagyon fontos dolgot közöl s egyszersmind beküldte 
egy authentikus facsimiléjét annak az iratnak, a melyet 
egy efesusi régi palota kapuján fedeztek fel. Ezt a felfe-
dezést a Rómában ülésezett »régészeti kongresszusnak* 
Rohrmann, a bécsi egyetem tanára jelentette be. 

A facsimilét Murray tanárnak, a British Muzeumba 
kiíldötték meg, — s a tudós tanár kijelenti, hogy az írás 
kétségtelenül eredeti s a leghitelesebb bizonyíték a r ra 
nézve, a mit Eusebius említ, hogy ötödik Abgarus és 
az Úr Jézus között levélváltás történt.* 

* Azon körülmény, hogy a mostani és elébbi egyházlátoga-
tás között alig 6 évi időközt találunk, megerősít abban a nézetben, 
hogy egyházaink Mihályi János kanonokot templomaikba be nem 
bocsátották és hogy a célbavett látogatást teljesen feleslegessé te-
gyék, magok rendeltek el egy új vizsgálatot. 

A levelek syr-chald jellegűek s a következők: 
Abgarus levele: 
»Hallottam rólad és gyógyításaidról, melyeket füvek 

és gyógyszerek nélkül hajtottál végre, s azt jelentik, hogy 
te vakokat gyógyítasz, s azt cselekszed, hogy a sánták 
já rnak; bélpoklosokat tisztítasz, halottakat támasztasz , 
ördögöket űzöl, s visszaadod egészségüket azoknak is, a 
kiket a betegség sokáig gyötört. Miután mindezt hallom 
te rólad, én teljesen hiszem, hogy te vagy Isten vagy, ki 
az égből csudákat tenni jöttél alá, vagy pedig Isten 
fia vagy, ki ezeket véghez viszed, — azért küldöm te 
hozzád ezt a néhány sort, hogy felkérjelek téged, hogy 
jöjj ide és gyógyítsd meg az én betegségemet. 

És miután hallom, hogy a zsidók zúgnak ellened 
s folytonosan támadnak téged, — meghívlak az én vá-
rosomba, mely kicsi ugyan, de szép és elegendő mind a 
kettőnknek.* 

Jézusnak a felelete: 
»Áldott vagy te, a ki hiszel én bennem, kit sohase 

láttál, mert írsz hozzám. Ők láttak engem és nem hisznek, 
s a kik nem láttak, hisznek. Szabadulj meg; de a mi azt 
a dolgot illeti, a miről nekem írtál, — értesítelek arról, 
hogy mindazoknak, a melyekért én aláküldettem, be kell 
telniök. Akkor én felmegyek és visszatérek ahhoz, a ki 
engemet elküldött ; — de mennybemenetelem után elkül-
dök egyet az én tanítványaim közül, hogy gyógyítson ki 
téged a te betegségedből, s adjon életet mindazoknak, a 
kik veled vannak.* (New-York-Herald. Máj. 2. szám. 1900.) 

K. S. 

E G Y H Á Z . 

E g y h á z m e g y e i k ö z g y ű l é s . A békési ág. hitv. ev. 
egyházmegye Veress József esperes elnöklete alatt az el-
múlt héten tartotta meg közgyűlését. Sajnálat tal vette 
tudomásul a közgyűlés, hogy a világi elnök Haviár Dániel 
betegség miaft akadályoztatva van a megjelenésben. He-
lyette a legidősb egyházközségi felügyelő Haviár Gyula 
töltötte be a világi elnöki tisztet. Veres József tar ta lmas 
s emelkedett megnyitó s esperesi beszámoló beszédet 
mondott, melyben az egyházpolitikai eseményekről is meg-
emlékezett. Az egyházmegye folyó ügyeinek elintézése 
közben határozathozatal alá került a szarvasi Szilvágyi-
alap ügye is. Kimondta a közgyűlés határozatilag, hogy 
ezen alapot, mely a végrendelkező akara ta értelmében 
egy majd létesülendő szarvasi magyar ev. egyház céljaira 
lenne fordítandó, miután magyar egyház nincs Szarvason 
s az alapítás idejétől, 1865 tői fogva senki hasznát nem 
vette az alapítványnak, az egyházközségnek használatra 
átengedendő. Mint szarvasi tudósítónk e tudósítással egy-
idejűleg irja, ez a határozat élénk megbeszélésre adott 
ott alkalmat már s határozottan rosszalják ezt, mint olyat, 
a mely az esetleg Szarvason létesítendő magyar egyház 
ügyének a megvalósálás s tádiumába való jutásának ismé-
telten elodázását célozza. Ha igy volna, mi is egyet érte-
nénk azokkal, a kiknek egyáltalában nem tetszik a kér-
déses határozat. 



I S K O L A . 

Ág. h i tv . ev. v a l l á s t a n á r o k ér tekez l e t e . Az ág. 
hitv. ev. vallástanárok évi értekezletüket e hó 2-án tar-
tották meg a Deák-téri ev. gimnázium tanácskozási ter-
mében. 14-en jöttek össze az évi értekezletre. Ezek közül 
is csak 7 taggal volt képviselve a vidék. Igy megy ez 
már évek óta s így is fog menni mindaddig, mig egy 
erélyes kéz nem reformálja a vallástanítási viszonyokat. 
Az összegyülekezés után küldöttség kereste fel Horváth 
Sándor budapesti ev. lelkészt s felkerte az értekezleti elnök-
lésre. Horváth Sándor elfogadta a meghívást s Hetvényi 
Lajos soproni vallástanár imája után megnyitotta az ülést. 
Megnyitójában hangsúlyozta, hogy az idők nehezek, sokkal 
több eszközt kell keresni a vallásos élet fellendítése érde-
kében, mint annakelőtte. Ez eszközök legfontosabbjainak 
egyike a vallásoktatás az iskolákban. Ezután jegyzőnek és 
ügyvivő titkárnak megválasztották Hetvényi Lajos soproni 
vallástanárt, pénztárnoknak pedig Majba Vilmos budapesti 
vallástanárt. Áttérve az értekezlet tárgyara, az evang. 
vallástanárok testületté alakultak s a szükséges nyomtat-
ványok költségeinek fedezésére tagsági díjképen két koro-
nát állapítottak meg. Hetvényi Lajos értekezett azután 
az új vallásoktatási tantervről. Bándy Endre, JasTcó Károly, 
Bereczky Sándor, Adorján Ferenc, Geduly Lajos és Albrecht 
Géza hozzászólása után az értekezlet általánosságban 
hozzájárult a Bereczky Sándor budapesti vallástanár altal 
készített új tantervhez, melyet különben az egyetemes 
egyház tanügyi bizottsága is a magáévá tett. Ezen tanterv 
szerint a tananyag beosztása a következő. Az algimnázium 
L —II. osztályában: Bibliai történetek. III. oszt . : Egyház-
törtenelem. IV. oszt.: Hit- erkölcstan — Luther Kátéja 
alapjan. V. osztály : Bibliai ismertetés, főképen ó-szövet-
segi bibliarészletek olvastatása. VI. osztály : Általános 
egyháztörténelem; az apostolok cselekedeteinek olvas-
tatása. VII. osztály : Magyar protestáns egyházi tör-
ténelem, rövid szimbolikával; fötekintettel az ágostai hit-
vallási i ratra; végül a VIII. osztály: Hit- és erkölcstan. 
Római levél olvastatása. A valíástani könyvek kérdéséről. 
Majba Vilmos budapesti vallástanár referált. Indítványozta, 
hogy kérjék fel a Luther-Társaságot a tankönyvek kiadá-
sára, s egyesek bízassanak meg tankönyvírással, illetve 
felülbírálással. Végül Hetvényi Lajos számolt be a Bibliai 
olvasókönyv ügyének jelenlegi állásáról. Több rendbeli 
adminisztracionális ügy elintézése mellett kimondta az 
értekezlet, hogy üléseit ezután két évenként tartja és 
pedig nem feltétlenül Budapesten, hanem esetleg vidéken 
is. A legközelebbi gyűlést, mint értesülünk, a legnagyobb 
valószínűség szerint Nyíregyházán tartják meg. Bándy 
Endre lévai lelkész s vallástanár emelkedett hangú imája 
zárta be az értekezletet 

A n a g y k ő r ö s i ev. ref. f ő g i m n á z i u m b a n Ádám 
Kálmán esperes elnöklete alatt és dr. Székely György 
sárospataki akadémiai tanár, kormányképviselő, jelenlété-
ben jun. 25—2K. napjain folyt le az érettségi vizsgálat 
szóbeli része. Jelentkezett erre 37 ifjú es 1 n ő : Ballagi 

Malvin, néhai Ballagi Károly volt nagykőrösi tanár, és 
később ker tanfelügyelő leánya. A jelentkezők közül 3ö 
ez évben végezte a 8-ik osztályt, 2 pedig ismétlő. í rás-
beli dolgozataik alapján 34-en bocsáttattak szóbeli vizs-
gálat ra, kik közül betegsége miatt nem jelent meg egy, 
jelesen érett lett 4. jól érett 3, egyszerűen érett 20, két 
hóra visszavettetett 5, végleg elutasíttatott 1. 

Nagy-Kőrösön julius 2-ikán kezdi meg az ev. ref. 
főgimnázium diszes új épületének építését Erdélyi Mihály 
szegedi építész-vállalkozó. A kétemeletes epület tervet 
Baumgarten Sándor miniszteri műépítész készítette. Az 
építés költségei a lelek árán kivül mintegy 300,000 ko-
ronára rúgnak. E költségekhez az állam 170.000 koro-
nával, a város pedig 100.000 koronával járult hozzá. 

A t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i uj r e n d t a r t á s i szabály-
zat ideiglenes kijavítása a minisztériumban, a tanári tes-
tületek javaslatainak figyelembevételével megtörtént. A 
kiigazított tervezetet leküldték a közoktatási tanácsnak, 
a hol rövid időn befejezik a tárgyalásokat, hogy a 
szabályzat a jövő iskolai évre életbe léphessen. A sza-
bályzat-tervezet első kiadványán kisebbszerű módosítá-
sok történtek. A legnevezetesebb változtatás az, hogy a 
szabályzat a felvétel feltételeit egyenlővé tette a fiú- és a 
leánynövendékekre nézve. A felvételhez szükséges élet-
kort mind a fiúknál, mind a leányoknál a befejezett 14 év-
ben állapította meg. Eltörülte a tanítónöképzőkben kötelező 
felvételi vizsgálatot ; de fentartotta a miniszter azt a jogot, 
hogy azt bárhol és bármikor elrendelje. A felsőbb leány-
iskoláknak és leánygimnáziumoknak a nőképzőkre szóló 
kedvezményét a fiúkra is kiterjesztette, a mennyiben a 
hatodik közép- vagy polgári-iskolai osztályból a képző 
harmadik osztályaba való átlépést megengedi, ha a tanuló 
a különbözeti vizsgálatot kiállja. A tanári testületek 
hatáskörét itt-ott bővítette. Leszállította a rendes tanárra 
nézve a heti 20 órát 18-ra. Már a két hónapon túl ter-
jedő helyettesítést is díjazzák. Az igazgatótanács beleavat-
kozását a tanárok mellékfoglalkozásába törölte; a tanár 
mellékfoglalkozását csupán az igazgató veszi tudomásul. 
A képesítő-vizsgalatok rendjében figyelemre méltó beikta-
tás az, hogy a 8 középiskolai osztályt végzett tanulók, a 
neveléstani pót vizsgálat kiállása esetén tanító-képesítő-
vizsgálatot tehetnek. 

Az 1901-iki t o r n a v e r s e n y e k . A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter leiratban értesítette a főigazgatóságokat, 
hogy az 1901-iki iskolaévben újra országos tornaversenyt 
fog rendeztetni. A kerületi versenyek azonban ezúttal is 
elmaradván, szükségesnek tartja, hogy az előírt intézeti 
helyi versenyek lehetőleg nagyobb gonddal és ünnepélyes-
séggel tartassanak meg és oly városokban, hol több állami 
középiskola van, valamennyi, vagy legalabb is több inté-
zet növendékei vegyenek benne egyszerre részt. Az üdvös 
cél előmozdítására, a kiválóbb tornázok, illetőleg csopor-
tok jutalmazására, a tanulók létszámához mért arányos 
összeget bocsát minden középiskola és királyi kath gim-
názium rendelkezésére. Ez összeg esetleg az intézet torna-
versenyei speciális szükségleteinek beszerzésére is fordítható. 



A po lgár i i sko lák é s azok s z e m é l y z e t é n e k sza-
p o r í t á s á t vette célba a közoktatásügyi kormány az 1900/1. 
tanévre. Az érdekelt városok sürgetésére és azok áldozat-
készségének igénybevételével Besztercebányán és Maros-
vásárhelyen fognak az új iskolák felállíttatni és a szüksé-
ges tanári személyzettel elláttatni. Gondoskodás történt 
egyúttal arról is, hogy a már fennálló besztercei, breznó-
bányai, hosszú-falusi, huszti, körmendi, modori és zalat-
nai állami polgári iskoláknál megnyíljanak az új tanév-
ben a fokozatos fejlődés által megkövetelt osztályok, s 
illetőleg alkalmazást nyerjenek a szükséges űj tanerők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

F é l é v e s e l ő f i z e t ő i n k e t t i s z t e l e t t e l kér jük elő-
f i z e t é s ü k m e g ú j í t á s á r a . 

* S z e m é l y i h i r e k : Lapunk szerkesztője és főmunka-
társa a fővárostól távol lévén, a lap szerkesztéseért Ger-
gely Antal lelkész felelős. — A mezőtúri főgimnázium 
igazgatójául Faragó Bálint választatott meg. Szívesen 
üdvözöljük. — A poklos-teleki egyház meghívás útján 
lelkészévé választotta Könyves Tóth Sámuel budapesti 
segéd-lelkészt, ki állását már a napokban elfoglalja. Isten 
áldását kívánjuk rá új munkakörében. 

* B e i k t a t á s . A dunántúli ev. ref. egyházkerületben 
fekvő felső-gelléri egyház újonnan megválasztott lelkésze, 
Gálfy Géza volt rév-komáromi s.-lelkész, tegnap mon-
dotta el beköszöntőbeszédét u j állomáshelyén. A beikta-
tást, — mely nagy ünnepélyességgel folyt le — Veress 
Ede esperes végezte. 

* A k o m á r o m i f ö l d r e n g é s e m l é k ü n n e p e . Száz-
harminchét éve mult annak, hogy i a föld megmozdult 
Komárom alatt s a város nagyobb részét romba dönté. 
A katasztrófa szomorú évfordulóját valláskülönbség nél-
kül megülte a város polgársága. Az ev. ref. templomban 
a délelőtti istentiszteletet és a déli imát ez alkalommal 
maga Antal Gábor püspök tartotta. 

* I g a z g a t ó - v á l a s z t á s . A békési ev. ref. egyház 
presbitériuma az ottani ev. ref. gimnázium igazgatójává 
a tanárkar és az igazgatótanács a jánla tára újból Osváth 
Ferenc eddigi igazgatót választotta meg 32 szavazattal 
3 ellenében. 

* O r s z á g o s t a n á r g y ű l é s T e m e s v á r o t t . Beöthy 
Zsolt elnök megnyitó beszédében rendkívül meleg szavakban 
ismeri el Temesvár város sikertől koronázott törekvéseit a 
nemzeti kultura terén és kiváló örömmel hangsúlyozza, 
hogy a magyar művelődés bajnokai a legméltóbb helyet 
választották az idei közgyűlés helyéül. Beszélt még a 
magyarság terjedéséről és fejtegette ebből a szempontból 
a középiskolák tantárgyait. Az elnöki megnyitóbeszéd 
után Zsilinszky Mihály államtitkár a miniszter nevében 
üdvözölte a gyűlést, majd Telbisz Károly polgármester 
kivánt kellemes tartózkodást az ország tanársága kép-
viselőinek. Ezután Bcrgmann Ágoston temesvári tanár 
előadást tartott Jellemképzés aközépiskolákban cim alatt. Elő-
adó figyelmeztet az osztályozással járó bajokra, melyek meg-
rontják a gyermek önérzetét s főkép a tanulásban való 
önzetlenséget. Bódiss Jusztin pannonhalmi főiskolai tanár 

ily cimü értekezést olvasott fel: Az akciók tana elméletben 
és gyakorlatban. Ebben az értekezésben a klasszikus nyelvek 
igeidőinek tanításánál sürgeti a felolvasó, hogy több 
szabadelvüség, nagyobb elnézés szükséges a tanár részé-
ről. Végül Kiss Károly üvegteknikai igazgató tartott 
ismertető előadást az üveggyártásról. 

* P ü s p ö k i l á t o g a t á s . Dr. Bartliók György erdélyi 
ref. püspök július hó 7-én a szeszármai árvaház felava-
tása végett Bethlen községébe utazik. Az árvaházat 
gr. Bethlen Pál egyházmegyei főgondnok építtette saját 
költségén. A fogadtatás iránt nagy előkészületeket tesz-
nek. Bethlen község értelmisége felekezeti különbség nélkül, 
élénk tevékenységet fejt ki, hogy a reformátusok püspökét 
őt megillető fénynyel fogadja. A lelkészi hivatalnál 12 
küldöttség jelentkezett, kik a püspöknél tisztelegni óhaj-
tanak. A tisztelgés 7-én, a felavatás pedig 8-án lesz. 
Ugyanakkor a püspök Bethlen községében is istentiszte-
letet fog tartani. 

* F e l ü g y e l ő i b e i k t a t á s . Folyó évi július hó 10-én 
megy végbe gróf Zay Miklós orsz. képviselőnek beiktatása 
a trencséni ág. evang, egyházmegye felügyelői székébe. 
Gróf Zay Miklóst ezelőtt három évvel a dunáninneni 
kerület bizta meg a renitens trencséni esperesség ügyei-
nek vezetésével, mikor a nemzetiségi irányú elnökséget 
elmozdította. Neki azonban sikerült is a békét Riesz 
Károly b. esperes buzgó támogatásával helyreállítania. 
Midőn az új választást kitűzték, a nemzetiségek bizalma 
Osztroluczky Géza, mostani főispán felé fordult. Osztro-
luczky azonban a hazafias párttal együtt, maga is 
gróf Zay Miklós mellett foglalt állást, ki a választásnál 
vele szemben többséget is nyert azután. Több évi provi-
zórium után ismét rendes elnöksége lesz tehát a trencséni 
evangelikus egyházmegyének. 

* T a n á r i á l l á s o k be tö l t é se . A dunántúli ev. ref. 
egyházkerület pápai ev. ref. theologiai akadémiáján a 
tudós Tóth Dániel elhalálozásával megüresült egyháztörté-
nelmi tanszékre a pályázati határidő lejáratáig egy pályázó 
akad t : Thury Etele veszprém-vámosi lelkész s egyház-
kerületi aljegyző s több egyháztörténelmi monografia 
irója. Az állás betöltése a f. évi szeptember hóban tar-
tandó egyházkerületi közgyűlés jogkörébe tartozik. — A 
nagykörösi ev. ref. főgimnázium két jeles tanára vonult 
nyugalomba. Sánta Béla és Bónis Károly 32, illetőleg 
35 évi működéssel szolgáltak rá a jól megérdemelt pihe-
nésre. Az előbbi helyére Horváth József halasi segédlel-
kész tanárjelöltet, az utóbbi helyére pedig a nagykőrösi 
tanítóképezde jeles tanárát , Kovács Ferencet, választotta 
meg a fentartó testület. 

* Uj l e á n y e g y h á z . Zentán megalakult a reformá-
tus leány-egyház s ez alkalomból Ádám Kálmán egyház-
megyei esperes részvételével ünnepély és istentisztelet 
volt, mit a gondnok és az elöljárók megválasztása köve-
tett. Gondnokká Tóth Lajos választatott meg. 

* A » N ó g r á d v á r m e g y e i T a n í t ó t e s t ü l e t * ez évi 
közgyűléséből kérvényt intéz a kereskedelmi miniszter 
úrhoz a tanítótestületek részére adandó póstai portómen-



tesség és a vasúti kedvezményes u tazásnak az összes 
tanítók részére leendő megadása t á rgyában . Hogy a tanító-
testületek kérő szavának nagyobb súlyú legyen, szüksé-
gesnek tar t juk , hogy minden tanítótestület egy időben 
nyúj tsa be ez ügyben kérvényét s ugyanezen időben kér-
jük meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat , mint 
a tanítók lelkes pártfogóját , ügyünknek a kereskedelmi 
miniszter urnái való pár to lására . A »Nógrád varmegyei 
Tanítótestület* ez évi december 1- jére fogja ez ügyben 
kérvényét be ter jesz teni ; miért is kéri a tisztelt Társegye-
sületet, hogy ez i rányú törekvését — bár választmányi 
ülésből is — ugyanazon időben hasonló tárgyú kérvény 
beadása által mind a két helyen támogatni szíveskedjék. 

* Róm. kath. halottnál református pap. Néhány 
hete mult csak,hogy a lapok Szabó László elhunyt zentai volt 
képviselő temetésének körülményei t közölték. Most hasonló 
eset ismétlődéséről tudósí tanak bennünket . Volf Ede p. ü. 
szemlész néhány évvel polgári házasságot kötött egy izraéli 
vallású nővel, ki annyi ra engedékeny volt, hogy a szüle-
tendő gyermekek vallásos nevelését illetőleg a róm. kath . 
egyház j a v á r a kötött megegyezést, mégis midőn a fér j 
súlyos betegségbe esvén Ghymesen keresett üdülést s álla-
potának aggasztóan roszabbra fordulásakor az illetékes 
plébánost a haldoklók szentségének kiszolgáltatása végett 
magához kérette, azt a választ nyerte, hogy a kérelem 
mindaddig nem teljesíthető, mig a vele lévő » személyt* — 
az önfeláldozó szeretettel ápoló törvényes nőt — el nem 
üzi magától s egyúttal az is ki lett jelentve, hogy elhalá-
lozás esetén egyházi szer tar tással nem fog eltemettetni. 
Igy mult ki azután a szerencsétlen ember nem sokára , — 
vallásának vigasza nélkül, igy jelent meg azután az ' egye-
dül üdvözülők* közü l ; kitaszítottnak koporsójánál Sedivy 
László nyitrai r e fo rmátus lelkész s a kegyelet nyilatkozás 
fokozása végett kivonult negyedi re fo rmátus da lá rda meg-
ható énekei közben s a plébánosuk rideg példáját éppen 
nem követő nagv számú róm. kath közönség előtt szép 
gyászbeszédet tartot t , az i rgalmas szamar i t ánus evangé-
liomi történetéből kiindulva, azt fejtegetvén, hogy Krisztus 
szolgáinak és igaz követőinek mi a kötelességük az élők 
és halottak iránt. Részvétüknek szép megnyilatkozásáról 
teltek tanúságot a nyitrai m. kir. pénzügyőrök is, meg-
jelenve élükön Kapi tány (Jyula p. ü. biztossal s koszorút 
helyezve pályatársuk ravata lára . Igy kisérték azu tán nyu-
galma helyére azt, kinek emberi voltát a Krisztuséval 
nagyon is ellenkező, embertelen vallási elvek és egyház-
fegyelmi szabályzatok akar ták kétségbe vonni. Ugyan 
meddig tart még az ily szörnyű lelki gyámkodás, vagyis 
zsarnokság alá vetett hivek türe lme? 

* P á p á s l é l e k h a l á s z a t Hogy a pápás egyház 
mily munkát végeztet apácái által a serdülő ifjúság köré-
ben, szomorú világot vet a r r a többek közt a szepes-olaszi-i, 
részben a vármegye közönsége által fentartott s a Paulai 
Vincéről nevezett apácák vezetése alatt álló leánynevelő-
intézetnek, a Magyar Szó által legközelebb leleplezett eljá-
rása . Felsőbb leányiskola és internátus révén beédesgetik 
a környék protestáns leányait, s azután megindul a lélek-
halászat a tapasztalat lan és gyenge lelkekre és pediu nem 

sikertelenül. A nevezett lap névszerint is felemlít két pro 
testáns leányt, a kiknek a fejét már annyira elcsavartak, 
hogy misékre, processziókra járnak és konvertálni akarnak. 
A tény szomorú, de ezen nem panaszokkal segíthetünk, 
hanem minél több protestáns leánynevelő-intézet alapí-
tásával. 

* E g y t a n f é r f i ú ü n n e p l é s e . A felső szabolcsi ev. 
ref. egyházmegye lelkészi értekezlete szép ünnepélyt ren-
dezett f. hó 3-an Kis-Várdán az országos hirü tudós, 
dr. Heisler József tiszteletére. 50 éves tanári és papi 
működésének betöltése alkalmából. Emelte az ünnepség 
fényét, hogy megjelent azon a tiszántúli egyházkerület 
püspöke, az ünnepelt kortársa s barát ja — Kiss Áron 
is. Az ünnepély a rendes értekezlettel volt összeköttetés-
ben. Reggel istentisztelet volt, melyen Porzsolt Ádám 
tisza-szentmártoni lelkész imádkozott. Görömbei Péter es-
peres állt fel azután s hosszabb üdvözlö beszédben vá-
zolta a nagy tudós életét, irodalmi munkásságát , tanári s 
papi érdemdús szolgálatát s áldást kért reá. Heisler meg-
hatva válaszolt s köszönte meg az üdvözlést. Ruzditotta 
ezután az ifjú nemzedéket idealizmusra, hithüségre s 
munkásságra . 

* P á p i s t a p a p i z s a r n o k s á g . Egy spanyolországi 
bibliaárus rettenetes dolgokat beszél el a felől, hogy mily 
zsarnokságot gyakorol hivei felett némely pápás pap 
Spanyolországban. Utazása közben — beszeli — egy 
öreg asszonynyal találkozott, kitől a következő épületes 
dolgot hal lot ta: falujukban neki volt a kötelessége olajjal 
ellátni a purgntóriumban szenvedő lelkekért folyton égő 
templomi lámpát. Fér je halála után nagy ínségbe jutott 
s nem tudta a szükséges olajat előteremteni. Ezért a 
negyedik hónap elején bement a plébánoshoz s megval-
lotta, hogy nem képes olajjal ellátni a lámpát. A pap azt a 
penitenciát szabta rá, hogy térdén mászszék föl egy hatszáz 
láb magas hegyre. S miután még ezután sem tudott ele-
get tenni a magá ra vállalt kötelességének: a pap kijelente, 
hogy nem keresztyén és kikergettette a taluból. (Cs.) 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti theol. akadémia konviktusára, 

a d a k o z t a k ú jabban Szabó József úr gyűj tő- ivén: Szabó 
József gyüjtő-fogházi igazgató 2 koronát , Szabó Józsefné 
2 kor., Szidon Zsigmond 2 kor., Csernők Rezső 1 kor., 
Janernigg Virgil 2 kor., özv. Salamon Ferenczné 2 kor., 
Klein József 4 kor., Prinz János 2 kor., dr. Neuwirth 
Dezső 1 koronát, összesen : 18 koronát. Mely összeget 
midőn nyilvánosan nyugtatunk, Isten áldását kérjük a 
szíves adakozókra. 

Pályázati hirdetés. 
Segédlelkészt keresek a temesvári ev. ref. egyházba. 

Kötelessége lesz a lelkészi dolgokban való segédkezés, 
s a tanév folyamán át vallástanítás a községi elemi iskolá-
ban, körülbelül 10—12 órán hetenként. 

Fizetése hatszáz forint, előleges havi részletekben, 
kényelmes lakás és a kellő tűzifa. 

Az állás mielőbb, legkésőbb aug. 1-én, elfoglalandó 
Jelentkezés személyesen, vagy írásban alólirottnál. 

Temesvárott . 1900. június 25-ikén. 
Szabótcska Mihály. 

ev. ref. lelkész. 



286/1900. sz. P á l y á z a t . 

A budapesti ev. ref. főgimnáziumban a magyar és 
latinnyelvi tinári állomás haláleset, által váratlanul meg-
üresedvén, erre pályázat hirdettetik. 

A rendes tanári fizetés első fokon évi 1200 forint 
és 400 frt lakásbér. 

A törzsfizetés 5 — 5 évenként 100—100 forinttal 
emeltetik; valamint az előbbi rendes tanárok közt be-
állandó ürességek esetében 1800 forint rendes fizetésig 
fokonként is előléptetés, a szolgálati sorrend szerint tör-
ténik. Esetleg egyetemi képesítés mellett, az egyetemen 
való előadás is meg van engedve. 

A pályázati folyamodás a pályázónak képesítő bizo-
nyítványaival, netaláni szakirodalmi munkával stb. fel-
szerelendő s f . évi augusztus 20-ki haláridőig a budapesti 
ref. egyháztanács címére. IX. ker., Kálvin-tér 7. szám 
beküldendő. 

Budapest, 1900. július 1. 
Szász Károly, 

első lelkész. 

Pályázat tanfolyamhallgatói állásra. 
A siketnémák váci királyi országos intézetében, az 

1900/1. tanév elején 6 fanfolyamhallgatói állás lesz be-
töltendő. 

Pályázhatnak oly 30 évet be nem töltött nőtlen 
emberek, kik elemi vagy polgári iskolai tanítói vagy ennél 
magasabb oklevéllel birnak. 

Elsőbbségben részesül az, ki a tanítás terén gya-
korlati eredményt is tud már felmutatni, és a német vagy 
francia nyelvben jártas. 

Kötelessége : a két évig tartó elméleti és gyakorlati 
képzés idején a siketnémák, vakok és képezhető hülyék 
tanítás- és nevelésmódját tanulni. 

Javadalmazása az első évben 480 korona és az 
intézetben teljes ellátás. 

A második évben valamely gyógypaedagogiai inté-
zethez való berendeltetés esetében, néptanítói fizetés 
(800 kor. fizetés és megfelelő lakpénz) 

A vizsgálat sikeres kiállása esetén alkalmaztatásra 
kilátás valamelyik hazai gyógypaedagogiai intézetben. 

Az eddigi működést igazoló okmánynyal és esetleg 
más okmányokkal felszerelt kérvény a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrhoz cimezve, legkésőbb folyó évi 
julius hó 25-ig benyújtandó az alulirt igazgatósághoz. 

Vácz, 1900. május 28. 
Borbély Sándor s. k. 

sn. int. igazgató. 

P á l y á z a t . 

A miskolci ev. ref. főgimnáziumnál az 1900/1901. 
tanévre két tanári tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. 

Az egyikkel, melyre a rendes tanárt a pályázók 

közül a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr nevezi 
ki, a mathematikai és fizikai szak tanítása van össze-
kötve, heti 1 8 - 2 0 órán ; a másiknál, melyre helyettes 
tanárul egy évre^ ideiglenes jelleggel a fentartó testület 
választja a tanárt , a latin és magyar szak tanítása kíván-
tatik, más tárgyakkal is kiegészíthetőleg heti 18—20 órán. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles tanárok és 
tanárjelöltek is, mert okleveles pályázók hiányában a 
helyek helyettesekkel is betöltetnek. 

A rendes tanár évi fizetése 2400 korona és 480 korona 
lakáspénz, továbbá 200 korona ötödéves pótlék, mely 
800 koronánál magasabbra nem emelkedhetik; de a törzs-
fizetés a felsőbb fizetési osztályokba sorozás folyamán egész 
3600 koronáig emelkedhet. 

A helyetles tanár fizetése 1600 korona és 240 korona 
lakáspénz. 

A pályázók ev. ref. vallásukat, végzett tanulmányaikat , 
képességöket, esetleg eddigi szolgálatukat, katonai álla-
potukat, egészséges voltukat igazoló okmányaikkal felsze-
relt folyamodványaikat alólirott főgondnokhoz folyó évi 
augusztus hó 1-sö napjáig adják be. 

Miskolc, 1900. jul. 1-én. 
Mikule'zky István, 

1—2 ev. ref. főgondnok. 

Pályázat tanári állásra, 
A szarvasi államilag segélyezeit ág. h. ev. főgim-

náziumnál latin-német nyelvi tanszékre pályázhatni. Ilyen 
képzettségűek hiányában latin-magyar nyelvre képzettek-
nek van előnye. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 forint 
törzsfizetés, • 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől szá-
mít. A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 fo-
rintig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén előlép-
tetésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak kö-
telezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok birnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próbaév után figyelemben ré-
szesülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra , 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálataikra, hadkö-
telezettségükre vonatkozó irataikat f . évi jidius hó 29-ig 
a főgimnázium igazgatóságához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1900. julius 1. 
Mikolay Mihály, 

1—3 főgimn. felügyelő. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 
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Megjelenik minden vasárnap. 
Elol ize t l s i ára : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. 

Et/t/es szám ára 4<> fii 

Nemcsak kenyérrel él az ember. 
Folyik a takarás serényen. Örvendezve itt, 

hol bőséges az áldás, szorongó szivvel amott, 
hol a kártévő elemek megapasztották a kenyér 
bőségét. 

Néhol léha élvezetvágy örül, hogy t e h e -
tetlenségeinek kielégítésére íme mennyi eszköze 
leend ; másutt sunyi irigység átkozódik, jajong, 
igyekszik vért keverni gyenge szivekben, ha nem 
az ő kívánsága szerint esett ki része az esz-
tendő áldásából ; bizonynyal sok helyen hálás 
szivek imája is száll ég felé, mert megadta ne-
künk a kegyelmes Isten a m i mindennapi kenye-
rünket újra. 

De én valójában nem az aratás áldásairól 
óhajtok megemlékezni most, hiszen legmeggyő-
zőbben szól arról maga az álclás, mely ha szű-
kös is, akkor ís jóval felül vagyon a mi érde-
münkön, hanem arról, hogy milyen felséges 
gondolat, milyen csodálatos Istenáldása az, hogy: 
»Nem csak kenyérrel él az ember». 

Nehezen érthető beszéd ez az embernek, 
az is volt mindenkoron. Annak az embernek, a 
ki úgy töri magát a kenyér, a matéria után ; s 
olyan boldog tud lennni, ha sok jutott neki 
belőle ; s olyan nagynak érzi magát annak kor-
látlan birtokában ; mint ami lyen hamar kétségbe-
esik annak hiányán. Nehéz beszéd ez. Manapság 
afféle olcsó, sokszor gúnyos vigasztalásként hasz-
nált mondássá lőn a világ száján. Pedig a mi 
emberi méltóságunknak megdönthetetlen kinyil-
vánítása, minden más teremtett lénytől való 
lényegbeli különbségünk deklarációja ez a mon-
dás : »Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 
Isten minden igéjével, mely az Ő szájából szár-
mazika. 

A mezőnek virága, a földből táplálkozik, 
ez az ő kenyere. A legfejlettebb állat csak testi 
szükséget ismer, csak anyagi táplálékkal él. Egyik 
sem törekszik egyébre, egyiket sem viszi vágya 

más felé, egyik sem tud a lélek szükségéről, 
ennek a szükségnek kielégítéséről. Egyedül az 
ember az, a teremtett lények között, a ki »nem-
csak kenyérrel él«, a kinek nem csupán testi 
szükségei vannak, hanem annál sokkal tökélete-
sebbek, sokkal fenségesebbek, lelki szükségei. 

Igy emel ki bennünket az Isten minden élő 
teremtményei közül. Micsoda rettenetes vakság 
az már az emberen, hogy ennek dacára is foly-
ton lekívánkozik az állatok sorába, melyek 
csak kenyérrel élnek. Igazán elképed az ember, 
mikor látja, hogy egyéneknél, családoknál, nem-
zeteknél jóformán minden küzdelem csak az 
anyagi jólétért folyik. Valami rettenetesen jellemzi 
korunkat, hogy annak legnagyobb küzdelmei, 
melyek milliókat mozgatnak, csak az anyag 
körül forognak. Pedig ebben rejlik minden bűn, 
minden boldogtalanság, minden vérontás, minden 
dekadencia oka. Az egyén azt tűzi ki célul, 
hogy minél többet szerezzen, erre azután nem 
igen válogatja eszközeit. Ezért lesz az élet kon-
con marakodó ebek veszekedéséhez hasonlóvá. 
A tömegek csak megnagyobbítva, de ugyanezt 
cselekszik véresebb tusákban, több állatiasság-
gal, több iszonyattal, nagyobb dühvel. Pedig, 
pedig az ember élet-célja talán az volna, hogy 
Isten áldásából jutott javainkat, minél bölcsebben 
használjuk fel, nem pedig az anyagiakban való, 
mindenáron való meggazdagodás. 

A mi nemzeti életünk, törvényhozásunk 
összes törekvése is pusztán ebben kulminál, s 
nem vesszük észre, hogy milyen hihetetlen pusz-
títást mivel az állat az emberben. Sőt legújab-
ban anyaszentegyházunkon belől is, a mi moz-
galom esik, jóformán ezért esik. Ha lesz ke-
nyér, lesz hivő is. De hát ha egyebütt több 
kenyeret találnak ígérni nekik? 

Ne csodálkozzunk azután, hogy ha PZ a 
természet szerinti táplálékától megfosztott em-
ber, ha a maga állati étvágyát kielégíteni nem 
tudja, akkor lop, öl, harap, pusztít, igazán állattá 
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lesz, kinek meggyőződése egy jó vacsora, becsü-
lete egy pohár ital, lelki ere je egy marék anyag. 

Nemcsak kenyérrel , tehát kenyérre l is. A 
keresztyénség, nem asketis, nem tagadása testi 
szükségeinknek, nem csekélylése az anyagiak-
nak. Van imádságunk is a mindennapi kenyérér t , 
egyenesen az Ú r a jkáról származó. A keresz-
tyénség megdicsőitése, kiemelése az embernek 
az anyagi világból, az anyagi világ fölé. A mi 
földi é le tünknek szüksége van a kenyérre , de 
a kenyér csupán , nem fedezi a mi lényünk szük-
ségeit. Re t t ene tes volna az, ha nekünk is csak 
anyagi szükségeink volnának és ha az Isten 
csakugyan vissza lökné az ember t az állatok so-
rába, oda a moslékos vályú mellé, a hőva sokan 
olyan nagyon kivánkoznak. Mennyivel jobban 
megbecsül b e n n ü n k e t Isten, mint mi tud juk ön-
magunka t . Nem állat vagy, hanem ember ! Nem 
csak kenyér re l élsz, h a n e m az En szájamból 
származó igével ! Mikor fogja ezt az ember i ség 
megér teni , úgy hogy gyönyörűségé t talál ja benne, 
úgy hogy élje. Ilogy Isten bennünke t a sa já t 
lelkével aka r táplálni. Azzal az igazsággal, azzal 
a szeretet tel , szentséggel, t isztasággal, szépség-
gel, boldogsággal , gyönyörűséggel , i rgalommal , 
idvességgel, mely 0 belőle származik. 

A mint a t e s temnek jussa van növekedni 
a földből származó kenyértől , a le lkemnek is van 
joga, I s tennek számomra ki jelentet t igéjéből gya-
rapodni , növekedni , igazságban, erőben, idves-
ségben. Mindenki azon panaszkodik , hogy elcse-
nevésznek az emberek testileg, lelkileg. Test i 
táplá lkozásunk pedig mind tökéletesebb, sőt raffi-
náltabb. Ez is csak azt bizonyítja, hogy nem elég 
csupán a tes te t táplálni. Nem bizony. Mert h iába 
a testi táplálék t emérdeksége , ha az izzó, szen-
vedő, éhségtől, szomjtól gyötör t lélek is azt 
kénytelen emészteni . Kősziklával rózsát, homok-
kal állatot senki se k isér t meg növelni. Miért 
aka r juk épen az ember t lényével el lenkező táp-
lá lékkokkal növelni. 

Lelk iekben vagyunk szűkén a táp lá léknak. 
Az igazság, a szeretet , az irgalom fogyatkozott 
meg körü lö t tünk . Nem min tha ezek végtelen 
mennyiségben nem volnának elkészítve számunkra , 
mint a milyen kú t for rások az Isten maga, hanem 
m e r t balga módon, egyoldalúan az anyag iakra 
ve te t tük magunka t . 

Lehe t valami gyönyörűség a nagy vagyoni 
jólétben, a testi éhség bőséges ki e légí tésében; 
de micsoda gyönyörűségek vá rnak reánk a má-
sik oldalon. A tiszta igazság, a maga éltető ere-
jében, a ha lha ta t lanság , a maga idvességével, a 
bűnbocsá tó irgalom, l e lkünknek bókét adó hatal-
mával, a lelki növekedés , a lelki ország a maga 
véghe te t l en gyönyörűségeivel . S mindezek meg 

készí t tet tek nékünk . A hogy tes tünk táplá lékát 
megkészít i a szorga lmas g a b o n a s z á l a k s egyéb 
növények ezreivel ; úgy a mi le lkünk minden táp-
lálékát megkészít i nekünk , az 0 szá jának igéje, 
ki adta magát eledelül e vi lágnak, hogy lenne 
lelki kenyér minden éhezőnek ós öröké le tnek 
kútfe je minden szomjúhozó nak, csak kezűnket 
kell é r te nyu j tanunk . 

Oh ! még a rózsa-virág is tudja , hogy ő 
nem csupán földből él, de a napsugá r is táp-
lálja, kinyit ja hűségesen szirmait , k i t á r ja kész-
séggel kelyhét, hogy az áldott n a p s u g á r t felve-
hesse, mely neki szín, illat, élet elevenség. Hát 
az ember i lélek nem tudná csak megér ten i , 
hogy neki is kell onnan felülről táplá lkoznia , 
csak az nem a k a r n á ki tenni magá t amaz égi 
napsugá rnak , hogy vegyen belőle színt, illatot, 
életet. 

Áldott idején a t aka rásnak , mikor minden 
kéz sietve nyúl az á ldás felé, őrül t tömkelegé-
ben a kenyér u tán való tusáknak , Isten képére 
t e remte t t emberek , soha ne feledjétek el a ti 
d icsőségteket : »Nemcsak kenyér re l él az ember !« 

Gergely Antal. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

í r ta : Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző 

(Folytatás.) 

A fegyelmezés a magyar ref. egyházban. Három 
fő szempont. 

a) Mik voltak a fegyelmezés eszközei? 

Most tér jünk át a magyarországi ev. ref. egyház-
fegyelem ismertetésére. A Kálvini tanok ösmer te tése után 
az át térés erre természetes is, könnyű is, mert egyházunk 
a Kálvin tanai t fogadta el, ugy a hitelvi kérdésekre, 
mint az egyház szervezetére nézve. Egyházunk fegyel-
mének nyomai feltalálhatók a régi zsinatok végzéseiben; 
az egyes egyházmegyék, kerületek és egyházak levéltárai-
ban ; igaz, hogy ezek t a r t a lmának jó része többnyire még 
érintetlenül hever boldogabb idők buzgó munkása i r a várva ; 
de már az eddig napvi lágra hozott okiratokból is meg-
alkothat juk, habá r csak ha lvány vonásokkal is, a magyar -
országi ev. ref. egyházfegyelem képét. E töredékes adatok 
fe lhasználásával tehát há rom i rányban fog vizsgálódásunk 
kiterjedni. 1. Mik voltak a magya r ref. egyházban a 
fegyelem eszközei ; 2. Mely h ibákra , vétkekre ter jedt ki 
különösen a fegyelem és 3. kiknek a kezében volt letéve 
a fegyelem, kik gyakorolták azt ? 

A mi az első kérdést illeti: mik voltak nálunk a 
fegyelem eszközei, erre a következőkben lehet felelni : 
Ha a feljegyzések nem csalnak, a pro tes tant izmus behoza-
talától jó ideig, — mondha t juk , a protes táns felekezetek 
kéttéválásáig — szorosabb ér te lemben vett egyházi fenyí-
tékről szó nem lehet. A katholika egyházban az egyház-
igazgatásnak, ezzel együtt a fenyí téknek is, körmönfont 
mesterséggel keresztülvitt rendszere lévén gyakor la tban, 



s ha a protestáns egyház épen ezen. a lelkeket is bék-
lyóba szorító rendszer miati válott ki a kath. egyházból: 
misem természetesebb, minthogy az első időszakban a 
protestantizmus lényegét alkotó szabadság alatt könnyen 
érthették a szabadosságot, a zabolátlanságot és fejetlen-
séget. Ha már magában az istentiszteletben sem volt 
semminemű egyöntetű eljárás, rend, hanem a legtöbb 
gyülekezet a saját felfogása és izlése szerint járt el. kép-
zelni lehet, hogy e fejetlenségnek fel kellett állani az 
egyházi igazgatás egyéb ágaiban is. 

Ezért mondatik a Fábián Mihály által közlött: 
»Dunamelléki egyházkerület története* cimű feljegyzések-
ben (Sárospataki füzet 1867. évf.) »Nem titkolhatom, 
hogy az ekklézsiai jó rendnek és fenyítéknek, az evan-
géliumi tudománynál későbben való felállása, bizonyos 
fogyatkozást és zavart hozott volna megyebeli ekklézsiáink-
ban. Vitatkoztak reformátoraink és általában szólván, — 
győzedelmeskedtek; a setétben ülő nép örült a világos-
ságnak, látta az igazságot és kél kézzel ölelte azt : de a 
sokaság rend és fenyíték nélkül; a közönséges istentiszte-
letet közmegegyezéssel, meghatározott szertartások nélkül*. 
Vagy tovább: »Az ilyen Sztáraiak és Szegediek a régi 
ekklézsia együgyű istentiszteletit ugyan helyreállítják, de 
tapasztalások nem léte, vagy az időnek rosszasága, vagy 
tekintélyeknek fogyatkozása miatt, egy egész megyére 
szóló rendet fenyítéknek alkalmazásához nem fognak, 
megelégedvén azzal, ha az effélékre, az ő személyes 
pásztorságukra bízatott helybeli ekklézsiákban példát 
mutatnak oly gyökeres reménység alatt, hogy látván azt 
más ekklézsiák, önkényt fogják követni ; ebből az lesz, 
hogy a vigyázatlanabb, a jó példára kevésbé hallgató 
társaságokba zavar és rendetlenség csúszik be;* dehogy 
mi volt az ezen egyes ekklézsiákban fennálló jó rend és 
fegyelem, melytől a többieknek példát kellett volna ven-
niük, azt sehol megírva nem talál juk; sőt még jóval 
később is az irja a magyarokhoz Újfalvi Imre dolgában: 
»A törökök háborgatásaitól szánandólag zaklatott orszá-
gotokban, — midőn a király, a mit kellene tennie, és 
tehetné, nem akarja , — az evangélikus előkelők a mit 
akarnának, véghez nem vihetik, magától Istentől reátok 
kötelességül hozatott a segélynyújtás, hogy szükségképen 
a fegyelmet azon mód szerint kezdjétek meg minden áron, 
a mint az apostoli egyház szokása helyesnek bizonyította*. 
Ezen rajz különben egy más indokkal is mentegeti az 
egyházfegyelem későbbi behozatalát, midőn azt mond ja : 
• Ugyanis, mint mikor a kertészek a maghintésben, a plán-
ták egyengetésében foglalatoskodnak, s látván tornyosodni 
a felhőket, melyek lassanként, zivataros szélvészszel, csat-
togásokkal közelítenek, kalyibályokba rejtőznek s kényte-
lenek a kertnek gyepűvel való bekerítését addig halasz-
tani, mig az égiháború csendesedik; igy lőn a dolgok az 
ekklézsiai fenyítékre nézve is. (U. o, 412. I.). 

S a fenti rajz Magyarország egyéb területeire is illik, 
az egyházalapítás első munkája , melyet megnehezítettek 
a külső politikai körülmények, majd magában az egyház 
kebelében is beállott szakadás, nem lehettek kedvezők az 
egyházfegyelem felállítására. Innen van, hogy a kezdet e 
s tádiumában, hosszú ideig csak halvány, alig észrevehető 
pár vonást találunk feljegyezve zsinataink végzéseiben is 
az egyházfegyelemre vonatkozólag. Igy az első erdődi 
zsinat végzései között csak ennyit o lvasunk: »azokat, a 
kik a mi egyházunkban fennálló intézményeket kárhoz-
tatják, meg kell büntetni*. (Kiss Áron XVI. századbeli 
zsinat végzései). De hogy miben állott volna ez a bünte-
tés, sehol sincs megmondva . . . A második erdődi zsi-
natról már teljesebb értesítést nyerünk ugyan, midőn azt 
mond ja : »A szent vendégséghez senkit sem kell addig 

bocsátani, mig a lelkipásztor- vagy dékántól meg nem 
gvóntattatott és fel nem áldoztatott. Ha kik pedig ro^z 
erkölcsüek volnának, azokat tiltsák el a szent vendégség-
től. A lelkipásztor is hívja fel a hatóságot a maga köte-
lességére, hogy ha valamely istentelen nem akar járulni 
az urasztalához, azt első esetben intsék meg, azután, ha 
nem engedelmeskedik, a gyülekezetben nyilvánosan fedd-
jék meg és tekintsék úgy, mint kiközösítetett, de ezt nem 
magán gyűlöletből, hanem testvéri indulatból tegyék, hogy 
mások is megfélemljenek*. (U. o. 33. 1.). Ugyanitt mon-
datik, hogy mig az istentisztelet tart, nem szabad semmi-
nemű munkát végezni, de már nincs megmondva, hogy 
mely büntetés járt az ezt á thágőkra? — Ennyi csekély 
nyom található a fegyelemre nézve, egészen az 1562. 
évben Debrecenben készített hitvallásig, pedig közbe-közbe 
tarttattak zsinatok nemcsak a magyarországi, hanem az 
erdélyi részekben is. 

Az erdődi második zsinat végzése tehát arra enged 
következtetni, hogy a fegyelem-gyakorlás első eszközei 
voltak, az intés, előbb magánosan majd a gyülekezetben, 
s ha a bűnösök akkor sem engedelmeskedtek volna, — 
a kiközösítés; de hogy ez tényleg is gyakoroltatott-e a 
lelkészek részéről, vagy csak pium desideriuin maradt, 
s ha gyakorlatban is lett volna, egyetemesen-e, arról 
semmit sem szólhatunk. És méginkább, ha volt kiközösí-
tés, volt-e bevétel és milyen volt a kettő? e szűkszavú 
tudósítás az iránt is kétségben hagy bennünket. 

Teljesebbeknek mondhatjuk a fegyelmi iníézkedése-
ket a debreceni hitvallásban, mely a ref. egyház első 
hitvallásának tekintendő. Ezen már meglátszik a Kálvin 
után induló részletező boncoló szellem. A bűnöket először 
is magánosokra és nyilvánosokra osztja. A magánosoknál 
azt mondja , hogy itt a Krisztustól rendelt fokozatokat 
kell megtartani ; tehát az intésen kell kezdeni, a nyilvá-
nosokról pedig úgy itél, hogy az ilyeneket azonnal ki kell 
dobni az egyház kebeléből. A kiközösítés ismét kétféle. 
»Első az elkülönítés, midőn valaki valamely nyilvános bot-
rány s nern főbenjáró bűn miatt különíttetik el az egyház-
tól, a mig meg nem jobbul és a botrány elhárításával 
ki nem békíti az egyházat«. Súlyosab, a tulajdonképeni 
értelemben vett kiközösítés, > midőn az Isten és egyház 
egyezsége ellen nyilvánosan vétkező, bűnös ragály áltai 
meglepett és nyilvános romlottság által megfertőztetett 
keresztyének kilöketnek az egyházból s átadatnak a 
sátánnak. Mindakét esetben meg van ugyan tiltva az 
ilyennel való közegyesülés, barátkozás, de mindakét álla-
potból van még visszalépés az egyház kebelébe, és így e 
kiközösítés orvosság, nem halál; a mint Ágostonra való 
hivatkozással mondja a debreceni hitvallás; de már sok-
kal súlyosabb a kiátkozás, midőn a hittagadó személy, 
ki káromlásával a Szentlélek ellen vétkezett, átadatik a 
sátánnak, a végveszedelemrö szánatik, honnan többé nem 
is nyílik út vissza az egyházba*. 

De jóllehet, a debreceni hitvallás is hangoztatja, 
hogy a bűnösöket csak az Isten igéjével kell büntetni, 
mert ezeket mond ja : nem fosztjuk meg őket (tehát a 
bűnösöket) feleségeik,- gyermekeiktől, más testi javaiktól, 
mert az nem tartozik az egyházi joghoz*. Mégis más 
helyen még a halálra adás hangoztatásától sem riad 
vissza, mikor igy szól: >az irás azt parancsolja, hogy 
mind a két nemet, férfiút és nőt halállal kell büntetni; 
igaztalanul cselekednek azért, a kik a nőt megölik, a 
férfiút megkorbácsolják, vagy pénzbirsággal büntetik, sot 
tovább még ily borzasztó álláspont hangoztatásától sem 
irtózik: »ha a parázna nő terhes, meg kell várni inig 
szül, és a szülés után kell megölni*, de hozzáteszi eny-
hítőleg »vagy ha megjobbul, meg kell neki engedni*. 



Már a debreceni bitvallás is tehát, melyben a fegye-
lemről bővebb szabályuk találhatók, túlmegy Kálvinnak 
az Institúcióban rajzolt elvi álláspontján, midőn az inté-
sen, dorgáláson, kiközösítésen és a visszavételen kivül 
elfogadja a kiátkozás elméletét is, midőn a bűnös a visz-
szatérés reménye nélkül vettetik ki az egyházból, holott 
Kálvin álláspontja az Institúcióban határozottán az, mint 
láttuk, hogy az átokkal igen ritkán, vagy egyáltalában 
nem kell é lni : mert a mennyire lehet, azon keli igyekez-
nünk, hogy a bűnösök megjobbulásra indíttassanak és az 
anyaszentegyházba ismét visszavétessenek ; továbbá mig 
Kálvin az Institúcióban határozottan kárhoztatja a halállal 
való büntetést, a debreceni hitvallás azt már egyenesen 
javallja is, és nem retten vissza egy inhumánus és keresz-
tyén-ellenes elv kimondásától sem, hogy t. i. a terhes nő-
ket csak gyermekeik elszülése után kell megölni, ha meg 
nem térnének. 

A debreceni hitvallással majdnem égyidőben jött 
létre a tarcaltordai zsinat 33. articulusa, melyek a magyar-
országi felső megyék és az erdélyi részek első ref. hit-
vallásának tekintendők. »E zsinatnak az egyházi fegyelem-
ről hozott intézkedései nem mennek el a debreceni 
hitvallásban felállított szigor határáig s végig tekintve ez 
artikulusokon, itt is, mintha csak Kálvinnak az Institúció-
ban nyilvánuló szellemét látnók visszasugárzani. Hangoz-
tatja elsőben is, hogy nem akar ja a bűnösöket a polgári 
széken való büntetéssel sújtani, tehát nem tömlöccel, 
pénzbirsággal, vagy testi büntetéssel«, »mert szerinte, ha 
az apostolok néha testi büntetéssel éltek is, az rend nél-
kül való volt, továbbá pogány volt még akkor a magis-
tratus«. A fegyelemnek, a mint mondja, két grádicsát 
különbözteti m e g : az első az intés; a második a kirekesz-
tés. A kirekesztés ismét különböző lehet, a mennyiben 
némelyik csak az úrvacsorától való eltiltásban áll, mások 
pedig az anyaszentegyházban élők egyezségéből vettetnek 
ki s a sátánnak adatnak át, de csak addig, mig meg 
nem térnek, épen azért a tarcal-tordai zsinat végzése 
keményen kárhoztat ja azokat, a kik kiátkozást ismernek, 
elfogadnak s némely nagy bűnösöknek az egyházba való 
visszavételéről hallani sem akarnak, mert szerinte ezek-
nek is csak szeretetből nyújtott orvosságoknak s nem 
tüzes bélyegző vasaknak kell lenniök, melyek által ők az 
egyháztól örökre elidegenítetnek. Célját tehát még a bizo-
nyos időkre szóló kirekesztésnek is abban látja, hogy 
1-ször, a szakramentumok meg ne mocskoltassanak, 
2-szor, hogy a kik eltévedtek, azok ezáltal jó útra térít-
tessenek ; és 3-szor, hogy a rúhes juhok az ő fekélyeik-
kel a többit is meg ne vesztegessék. 

E hitvallás magát a bűnöket is egy mester psziho-
logiai érzékével osztályozza, a mennyiben némely vétkek 
a tudományt, mások az erkölcsöket, ismét mások az 
ekklézsiai igazgatást sértik és bántják. A mi az elsőt illeti, 
az ismét lehet tudatlanságból, vagy rosszakaratból szár-
mazó ; az első ellen enyhébb eljárás alkalmazandó, az 
utolsó ellen szigorúbb. A másodikról vagyis az erkölcs-
telenségek megfeddéséről pedig úgy itél, hogy e tekintet-
ben is vigyázni kell ar ra , hogy némely erkölcstelenségek 
csak egyes személy ellen irányultak, mások a köz ellen; 
némelyek csak titokban történtek, mások nyilvánosan, 
közbotrányt okozólag. Ezeket a bírónak, valamint azt is, 
hogy némely egyének először vétkeztek, s aztán visszaeső 
bűnösök, — mind mérlegelni kell. Épen igy kell eljárni 
az egyházi jó rend ellen vétkezőkkel szemben is. 

A fegyelemre vonatkozólag a tarcal-tordai zsinaton 
hozott végzések állanak mindenesetre a legtisztább állás-
ponton. A később alkotott kánonok ezekkel csak annyi-
ban egyeznek, hogy az intést, feddést, kirekesztést és az 

egyházba való visszavételt lényeges és szükséges attri-
bútumnak ta r t ják ; de más tekintetben úgy a keresztyén 
szeretet elvétől, mint azon állásponttól, hogy az egyház 
csak lelki fegyvereket használhat , a büntetésben, az idők 
folyamán mind távolabb és távolabb mennek. 

Mindjárt a debreceni zsinat hitcikkelyei közé ilyen 
tétel csúszik be : »azokat az egyházakat, falukat, tanyá-
kat, városokat, melyek lelkipásztoraikat kettős tiszteséggel 
nem illetik, hanem e munkásokat jogos hirökben, élel-
mükben megcsalják s uralkodó bűnökben é lnek: az írás 
elhagyatni, lelkipásztorától megfosztani és a sátánnak át-
adni parancsolja!* 

Ugyanezen hitvallás apodictice is megtiltja a lelké-
szeknek, hogy e gonoszok és hitetlenek temetési szertar-
tásainál megjelenjenek: »had temessék el a halottak az 
ő halottaikat* ; nem is szólva arról, hogy a paráznák itt 
is halálra méltónak ítéltetnek. 

A debreceni kisebb cikkek közé becsúszik aztán a 
pénzbirsággal való büntetés, midőn azt mondja : »a me-
nyecskék éjjeli vendégeskedései és csintalankodásai a 
gyermekágyas összejöveteleknél megbirságoltassanak* ; — 
még ugyan nincs megmondva mennyi legyen a birság, 
de majd később látni fogjuk, hogy a zsinatok gondja 
azok mennyiségének meghatározására is kiterjed. 

Ime mindjárt a felső-magyarországi cikkekben! 
Egy helyen ugyan még csak annyi mondatik, hogy a 
szombat napnak megrontói előbb pénzre büntettessenek 
és csak azután tiltandók el az úrvacsorától, de már más 
helyen az is, hogy ilyenek 12 frt büntetést szenvedjenek 
el. Arról nem is szólva, hogy a hitetlen- és gonoszoknak 
temetési tisztesség nélkül való eltakarítása, a fizetéssel 
hátralékban levőktől, vagy a lelkészeket boszuból elhaj-
tóktól a lelkészi szolgálat megvonása most már közön-
ségessé tétetik, a mi előbb még némi habozással monda-
tott k i ; sőt már teljesen meglepő, hogy a fenyítéket nem 
tűrő emberekkel szemben elhatároztatik, kogy azok első-
ben megintendők, 2-szor nyilvánosan megdorgálandók, 
3-szor kiközösítendők, még pedig mind nektek, mind 
nyomában levő utódaiknak megtiltassék mindennemű egy-
házi szolgálat, sőt eltiltassanak még a köztemetőtől is. 

Körülbelül ezek lehettek a XVI. század folyamán a 
fegyelem eszközei; szigorúak voltak tehát az eszközök, 
sőt sok tekintetben túlszigorúak is; a zsinati atyák bizony 
sokszor megfeledkeztek a ker. szeretet építő elvéről, mert 
például, hogy többet ne említsek, mindennemű papi szol-
gálat elvonása a hívektől, a fegyelemnek a vétkezők utó-
daira is kiterjedése s az a rideg boszuálló szellem, mely 
még a halottaknak sem enged meg, mindez bizony messze 
való távozás a ker. fegyelem eredeti t a la já ró l : föltéve 
ugyanis, hogy ezen kanonizált fegyelmi szabályok gyakor-
latban is lehettek, — mert talán biztosan állíthatjuk, 
hogy az egész XVI. század folyamán ennek gyakorlati 
alkalmazásáról szóló feljegyzés nem ta lá lható; ámde még 
mindezek csak nagyon szórványosan jönnek elő s nagyon 
kivételes esetekre szólnak s alkalmazások is nagyon ritka. 
De a későbbi századok kánonaiban, ha nem csalódunk, 
a túlnyomó szerepet a pénzbírság, a testi büntetés, a 
megszégyenítés foglalja e l ; fennáll ugyan mindig az intés, 
feddés, kirekesztés és a bevétel is, a mint ezt bőven látni 
fogjuk ott, a hol a liturgiális rész történetét vesszük 
szemügyre, de már az előbbiek mellett hát térbe is szo-
rulva. 

Igy pl. az 1609-ben kelt Bethlen-féle artikulusok 
egyebet se tar talmaznak, mint pénzbírságot, kalodát és 
vesszőzéseket. 

Az ünnepeket és vasárnapot megszentségtelenítőkre 
ilyen büntetést szab: »Valaki pedig ez ellen cselekszik, 



nemes emberen 6 frtot, paraszton pedig 2 frtot dúljanak 
az ispánok a vármegyében, a székelységben a királybirák 
és hadnagyok. 

A szitkozódőkat ekép kívánja büntetni : »Nemes 
emberen, valahányszor elmondja (t. i. a lélekkel való 
szitkozódást) egy forintot vegyenek, parasztot kalodába 
tegyenek és délig ott tar tsanak*. Ha pedig meg akar ja 
magát váltani, dénár 25 válthassa meg, toties, quoties 
elmondja*. A VI. articulus igy szól: >A nőtelenek pedig 
nem birsággal, hanem vesszőzéssel büntettessenek és 
annak utána tartozzanak az ekklézsiát megkövetni*. 

(Folyt, köv.) 

I S K O L A Ü G Y . 
Vallás-erkölcs. 

Az erkölcstannak a rationalisták szerint nem a tapasz-
talat a kútforrása, hanem a tiszta ész, melynek törvényei 
ál talános érvényűek minden eszes lényre nézve, mig a 
tapasztalatból levont szabályok nem lehetnek általánosak. 
E szerint az erkölcs törvényei semmi vallási színezettel 
nem bírván, az állami iskolák tanítói épen oly joggal 
taníthatják az erkölcstant, mint a számtant, irást és raj-
zot s még több joggal, mint a történelmi tantárgyakat. 

Igen természetes, hogy e rendszer szerint az erkölcstant 
olyan alakban kell az iskolában tanítani, hogy az az 
észre hasson, nem pedig az érzelemre, mert csak általá-
nos szabályok és törvények indítják és határozzák az 
akaratot a szándokolt cselekvésre. De az erkölcstan ily 
alakban nem egyéb, mint népszerű bölcsészeti erkölcstan 
és igy azon kérdés merül fel: célszerű-e a népszerű böl-
csészettunt a népiskolák lecketervébe felvenni ? Erre azt 
halljuk felelni: a mondattan, melyet a népiskolákban 
tanítani szoktunk, nem egyéb népszerű logikánál, — és 
igy a népszerű bölcsészet egyik ága, már tényleg be van 
hozva a népiskolába, s ha a logikát tanítjuk a népiskolában, 
annál inkább tanítandó a népszerű bölcsészeti erkölcstan, 
mivel ez nemcsak az érzelmet és észt műveli s élesíti, ha-
nem erkölcsös jellemet is képez, a mi a nevelés főcélja. 

De erre azt válaszoljuk : a mondattant nem tanít-
juk ám önállóan, függetlenül, hanem összekapcsolva az 
olvasókönyvvel, vagyis a mondattani szabályokat szemlél-
tetjük az olvasmányokban. Úgyszinte az erkölcstant sem 
taníthatjuk ridegen, magában, hanem ennek tanításá-
nál olvasókönyvet kell használnunk és az olvasmányok-
ból levonandók az erkölcstani szabályok, erre pedig 
— Kellner és más kitűnő szakférfiak szerint — legjobb 
és legalkalmasabb a biblia és igy összeesik az erkölcstan 
a vallástannal. 

Az ujabb kor realisztikus irányú bölcselői nem 
fogadják el azt, hogy az erkölcsnek forrása a tiszta ész, 
mert ha ez igy volna, akkor annak, a ki legjobban tudja 
az erkölcstant — legerkölcsösebbnek kellene lennie. A 
tapasztalat pedig ez ellen szól. Spinoza is azt mondja 
(Ethica IV. d. 14.): »A tudás és gondolkodás maguk 
egyedül nem határozzák az akaratot és nem akadályoz-
tatják meg az indulatokat és igy nem elegendő az erkölcsi 

törvény tudása arra nézve, hogy az akaratot az erkölcs 
valósítására indítsa*. 

Szükséges tehát — mondja Kirchmann — hogy a 
törvényhez még valami más is járuljon az akarat ger-
jesztésére és indítására és ez : a tiszteletérzelem (Achtungs-
gefühl). Ugyanis nagy zivatarnál, nagy szélvésznél a ten-
geren, roppant hegyek, a csillagos ég szemlélésénél stb. 
elbámul és csodálkozik az ember, elfelejti önmagát és énje 
elmerül a természet nagyszerű jelenségeiben. A bámulás, 
melyet a nagyszerű jelenségek észrevevése ébreszt, nem 
félelem vagy fájdalom, hanem az én-nek elmerülése és 
beleolvadása a nagyszerű, fönséges természethatalomba. A 
központ, a lélek veleje, mintegy elmozdítva van; ez többé 
nem saját én-je és kéje. mely körül minden torog, hanem 
határozó lett ama fönséges, szembenálló hatalom. Ezen 
tisztelet-állapot a természet erő fenségénél azonban még 
nem tartalmaz közvetlen hatást az akaratra, mert a ter-
mészetfenségnek nincs akarata. De ha ama megmérhetlen 
erő és hatalom élő lénynyel egyesül, melynek akarata 
van és ezen akaratát parancsolatok által hirdeti, akkor 
ezen parancsolatok szintén olyan bámulattal és az én 
elmerülésével fogadtatnak, mint amott. 

A kéjnek működése itt is meg van bénítva s helyébe 
a parancsoló akaratnak hatása mutatkozik. A bámulás 
mély tiszteletté változik, s minthogy az én a parancsoló 
fenségbe beleolvad, annak akarata saját akarata lesz és 
annak parancsolata hatást nyer vágyára, mely most nem 
a kéj céljának elérésére, hanem ama fenséges személy 
parancsolatának valósítására ösztönöz. 

Ez lényege a tiszteletnek; az általa határozott csele-
kedet: az erkölcs. 

Ama fenséges hatalom tekintélylyé (auctoritás) lesz 
az emberre nézve. A tekintélyben lényegesen benfoglal-
tatik, hogy az sem félelem vagy remény, sem fájdalom 
vagy kéj által nem határozza az emberi akaratot, hanem 
hogy ez tiszteletből történik (Lásd lapunk 1899. évi 24-ik 
számában 372. old.). E szerint az erkölcsnek és a vallás-
nak egy közös orrása van és ez : a tisztelet-érzelem. 

A realizmus e nézete tökéletesen megegyezik a bib-
liával. Villámlás és menydörgés között hirdette Isten a 
Sinai-hegyen a tíz parancsolatot, gerjeszteni akarván maga 
és parancsolatai iránt a tisztelet-érzelmét Izrael fiainál* 

Sepsi-Szent-György. Földi Jenő, 
kir. tanfelügyelői tollnok. 

T A R C A. 
A katholikus áldozár és a protestáns 

lelkész. 
Mindazon feladatok között, miket a katholicizmus-

és protestantizmusról szóló előadások során magam elé 
tűztem, ezt a most felvett tárgyat tartom a legnehezebb-
nek. A katholikus áldozár olvasva jelen előadásom elő-

* A Golgothán pedig Fia hulló vérével mutatta meg szeretetét, 
hogy mi is szeretetből mennénk hozzá. 



leges hirdetését, azt mondhat ta m a g á b a n : »ha erről a 
tárgyról protestáns lelkész beszél, bizonyosan ezt a jól 
ismert mondatot fogja motto gyanánt előadása homlokára 
jegyezni: lám mi vad emberek még is csak jobbak va-
gyunk*. Pedig ma sincs egyéb óhaj tásom, mint az, hogy 
az igazságról lehetőleg pártat lan bizonyságot tegyek. De 
hát egy igazi protestáns beszélhet-e a katholikus papság-
ról felháborodás nélkül ? Azt szokták mondani, hogy a 
katholikus nép jó és becsülni való. Ez jó békességben 
tudna lenni más hitvéleményü embertársaival és szivesen 
épülne a minden keresztyén emberrel közös h i tben; 
csakhogy ezt folytonosan lovalja a klérus, vagyis a pap-
ság. Ez a papság ma teljes erővel fújja újólag a türel-
metlenség harsonáját és szolgaságba akar ja hajtani a lel-
keket. Nem a lelkek üdvét, hanem az azok feletti uralmat 
keresi a papság, a hierarkhia a népek romlása volt 
minden időben. Kénytelen-e a protestantizmus a katholikus 
klérus minden kemény Ítéletét, minden rágalmazását nyu-
godtan elszenvedni ? Ismert-e ez el valaha valami jót a 
reformátorokban? A klérus még most is olyan, mint a 
Luther idejében volt, a régi gonosz és hata lmas ellenség, 
a mely a legfelségesebb lelki javak megsemmisítésére 
törekszik. Ezzel szemben minden jóakarat gyengeség; 
ezzel szemben nincs helye ennek a jelszónak : »boldogok 
a békességre törekedők*; hanem a nagy mester ama 
másik nyilatkozatához kell folyamodni : »nem azért jöt-
tem, hogy békességet hozzak a földre, hanem hogy fegy-
vert*. Izzó haraggal küzdöttek a protestánsok századokon 
keresztül a katholikus papság ellen és nem kímélték azt 
meg semmi szigorú kárhoztatástól. A pápáról azt mon-
dották, hogy az az Antikrisztus maga, a katholicizmust 
a zsidóságba és pogányságba való visszaesésnek állították 
s az áldozárokat az előhaladás és népszabadság ellen-
ségeinek tekintették. Jó és helyes dolog volna-e, ha mi 
is ilyen elkeseredetten mérges hangon beszélnénk? Ta-
pasztalva azt, hogy a katholikus áldozárok gyalázatosan 
szidalmazzák és teljes erejökből üldözik a protestantiz-
must, feljogosít-e ez bennünket arra, hogy a hasonlót 
hasonlóval viszonozzuk, vagy feljogosít-e arra, hogy mi 
is olyan gyalázatos pöffeszkedő hangon feleselgessünk 
vissza, mint a minő hangot ők saj tójukban használnak 
el lenünk? Nem és ezerszer nem! Mennél jobban át va-
gyunk hatva attól a meggyőződéstől, hogy mi a tiszta 
evangéliumi igazság talaján állunk, annál örvendetesebben 
biztathatjuk magunkat az Urnák ama szavaival : »boldo-
gok lesztek, mikor titeket szidalmaznak, háborgatnak és 
minden gonosz hazugságot mondanak felőletek én érettem«. 
A katholikus egyház elleni szenvedélyes gyűlölség semmi-
kép sem volt hasznára a protestant izmusnak: mivel az 
a hasonló fanatismus, mely a katholicismusban csak halált 
és sötétséget látott, azt eredményezte, hogy a protestánsok 
ádáz dühvel kaptak hajba egymással. Betegségként kapott 
iábra köztük az egymás kölcsönös kárhoztatásának vágya. 
Bekövetkezett az, hogy egy pápa helyett száz meg száz 
apró pápa támadt, s a nagy katholikus egyház helyett 
apró gyülekezetek egész tömege keletkezett, a melyek 

mindenike feljogosítottnak érezte magát arra , hogy a töb-
bieket eretneknek kiáltsa. A szószéken lábra kapott a 
rágalmazás és szidalmazás, a civódás és veszekedés és 
ezek mellett aztán a fődolog, a keresztyén élet egészen 
háttérbe szorult, s valóságos istenitélet s új zúgó szélként 
nyargalt át a protestáns országokon a katholicizmus fer-
getege, s elszakította a protestantizmustól újból egy jó 
részét ama népeknek, melyeket ő örökre a magáénak 
tartott. Nem lehetünk eléggé tudatosak, ha a szent dol-
gokban valamit keresztülvinni kívánunk, itt pártat lan és 
szenvedélytelen igazságosságra kell törekednünk. És itt 
szó sincs arról a simaságról, mely a mély szakadékokat, 
a virágos szóáradat fátyolával akar ja eltakarni, s a mely 
békességet prédikál ott, a hol nincsen béke. Az ilyen 
simaság csak a karakter hiányát mutatná. Mi arra törek-
szünk és protestáns testvéreinktől is azt követeljük, hogy 
az igazság fegyvereit használják. Hogy vájjon az ellen-
felek igazságosak maradnak-e velünk szemben, hogy vájjon 
úgy itélnek-e felőlünk, hogy azzal megállhatnak az igaz 
Isten előtt is, azt egészen rájok bízzuk. Mi megteszszük 
kötelességünket, akár követnek ellenfeleink, akár nem. 

Ha mi a Jézus idejében egy szombatnapi reggelen, 
mikor még a nap nem bukkant elő a hegyek mögül, ott 
lehettünk volna a jeruzsálemi templom előcsarnokában, 
láthattuk volna a főpapot, a mint tündöklő aranyos öltö-
nyében az oitárlépcsőkön halad felfelé, a mint a neki 
nyújtott áldozati tárgyakat a lobogó lángok közé dobja. 
Hallhattuk volna a fehérruhába öltözött száz meg száz 
pap zsolozsmáját, a mint az végig zúgott a templomtéren 
és egész Jeruzsálemen, s a mint ebbe a zsolozsmába 
időnkint beleszólt a harsonák hangja, az egész népség 
egyszerre földre borult. íme a katholikus áldozárság elő-
képe! Igaz, hogy a katholikus áldozárok nem képeznek 
öröklött állást, mint Izrael papja i ; de bizonyos szent 
öröklés által mégis a legszorosabb kapcsolatban vannak 
egymással. Ok azt tanítják ugyanis, hogy az apostolok, 
midőn kezeiket tanítványaik fejére veték, ezáltal valami 
titkos isteni módon apostoli és áldozári szentséget köz-
löttek velők, ezek a tanítványok meg hasonlóképen cse-
lekedtek az ő utódaikkal. Igy aztán egy szakadatlan lán-
colat képződött köztük mind e mai napig. A ki egyszer 
ennek a titkos Szentségnek birtokába jutott, az az áldo-
zárság letörölhetlen jellegét viseli magán. Ha az az áldozár 
erre a szentséére nem muta t ja magát méltónak, annál 
szigorúbb isteni Ítélet atá esik. Az áldozárság egy szo-
rosan egybekapcsolt egészet képez, isteni rend szerint 
lemenő vonalban tagolva: legfelül áll a keresztyénség 
feje, a Rómában székelő szent atya, azután jönnek a 
bibornokok, érsekek, püspökök, dékánok, le egész az egy-
szerű áldozárok és diakónusokig. És ha százezerre megy 
is az áldozárok száma, ők mind a mellett is a legszoro-
sabb kötelékkel vannak egymáshoz fűzve és pedig a föl-
tétion engedelmesség kötelékével, mivel az alsóbbak a 
felsőbbeknek a vallás és keresztyén életvezetés minden 
dolgaiban engegelmeskedni tar toznak. 

Az egyes áldozár nem egyéb, mint az uralkodó 



egyház eme nagyszerűen felséges szervezetének egyik 
rugója, a mely szervezet élén a pápa áll. A mit az áldo-
zárnak az egyház parancsol, az rá nézve föltétlen isteni 
törvény. Ő megtagadja az egyházi áldást azon pároktól, 
a kik nem tesznek kötelező Ígéretet az iránt, hogy gyer-
mekeiket a katholikus vallásban fogják neveltetni, mivel 
ezt az egyház igy parancsolta neki. Megtagadja a halálos 
betegtől az utolsó kenetet, ha ez nem vetette alá magát 
az egyház parancsa inak; a halottat nem kiséri el egyházi 
ünnepélyességgel utolsó útján, ha ez haldoklása közben 
nem fogadta el az egyház áldását. A katholikus áldozár-
nak tehát, mint olyannak, csak egyre van szüksége, hogy 
lehetőleg híven, rettenthetlenül és pontosan teljesítse a 
rá ruházott parancsokat. A nyert áldozári szentség ere-
jénél fogva úgy érzi, hogy ő felette áll a közönséges 
embereknek. Mivel áldozár, tehát joga van misézni és 
mikor eme szavakhoz é r : »vegyétek, egyétek, ez az én 
testem«, akkor az ő szavára a kenyér a Krisztus testévé 
változik és mikor azt mond ja : »igyátok ez az én vérem*, 
akkor a bor a Krisztus vérévé változik. Tehát neki olyan 
ereje, olyan hatalma van, a milyennel az egyszerű keresz-
tyén. a laikus nem rendelkezik. És miként az áldozár 
föltétlen engedelmességgel tartozik feljebbvalóinak, úgy 
gyülekezetének tagjaitól is hasonló engedelmességet követel 
maga iránt. A római katekhismusban, a katholikus egyház 
eme tankönyvében, meg van í rva : »az áldozárok Isten-
nek tolmácsai és közbenjárói, s ép azért őket nem úgy 
kell tisztelni, mint az angyalokat, hanem miként magát 
az Istent! Mivel ők az Istenség karakterét hordják ma-
gukon a földön*. 

Látjuk, hogy a katholikus egyháznak minő magasztos 
fogalma van az áldozárról és megtudjuk érteni,ha a hivő 
keresztyén lelek föltétlenül alá veti magát az áldozárnak. 
Az áldozár feladata az, hogy végig kísérje az emberi 
életet a bölcsőtől a sir ig: megkereszteli a csecsemőt és 
a keresztség alkalmával titkos, isteni erőt közöl vele. A 
püspök megbérmálja a gyermeket és újonnan közli vele 
ezt a titkos isteni erőt. Az áldozár tiszte meghallgatni 
gyülekezete tagjainak gyónását. E mellett kötelessége ki-
tudakozni minden bűnét és nyomozni, hogy vájjon a meg-
gyónt bűnök megbocsátható bűnöket, vagy halálos bűnöket 
képeznek-e? Egyedül neki van joga a megbocsátó szó 
kimondására. Igen, ő róla áll az. a mit egykor Idvezítőnk 
Péternek és a többi tanítványainak mondott : »a mit meg-
köttök a földön, az megköttetik a mennyben is és a mit 
feloldotok a földön, az feloldatik a mennyben is*. Az 
áldozár köti össze a házas feleket és ezáltal szakíthatlan 
kötelékké teszi a házasságot. Mert tudjuk mindnyájan, 
hogy a katholikus egyház csak a különélést engedi meg, 
de a valóságos elválást soha. Az áldozár megy a hal-
doklóhoz, s a maga kegyszereivel és imádságaival ő erő-
sítgeti meg annak szivét a földtől való elválásra, és az 
isteni kegyelem reményében ő győzi le annak szivében 
a halál rettentését. Az áldozár az, a ki befoglalja imád-
ságába a holtakat is, s ezáltal megkönnyíti nekik a végső 
örök hajlékokba való átjutást. Az áldozárnak tehát a 

puszta földi hatalmat messze túlhaladó hatalma van 
mindazon lelkek felett, a melyek mindenestől fogva híven 
ragaszkodnak a katholikus alapelvekhez. Az áldozár az 
isteni öntudat megtestesült alakja gyanánt áll a hivő 
ember előtt s mindazon kérdésekben, a hol a katholikus 
ember hite szerint magasabb irányításra van szükség, 
hozzá folyamodik tanácsért és felvilágosításért. Ha ő igent 
mond, nyugodt kedélylyel van a hivő és semmi további 
felvilágosításra vagy kitanításra nincs többé szüksége. 

Meg kell adni, hogy az ilyen katholikus áldozárra 
nagy dolog van bizva; de aztán sok is kívántatik tőle. 
Gondoljuk el, hogy őt hivatala arra kényszeríti, hogy az 
emberek életének minden titkos rejtekét ismerje; értve 
őket szeretetükben, gyülöletökben, örömeikben és fajdal-
maikban, hogy ehhez képest a legjobb tanácscsal szol-
gálhasson nekik, neki azonban nincs joga vágyódni a 
világ után. Neki egész lényével bele kell helyezkedni 
gyülekezete életébe s ridegen és észrevétlenül kerülni ki 
mindazt, a mi a mások szivét jótékony mozgásban tartja. 
Neki nincs tulajdonképeni otthona, hol hü és nemes nő 
várna rá, ki őt vigasztalja, erősítse, kedvet öntsön belé, 
mikor hivatala gondjaival és bajaival kell birkóznia. Nem 
fogadja otthon vidám gyermeksereg, a melynek dévaj 
jókedve az élet keserűségeit legalább egy rövid órára 
felejtetné vele. A kath. áldozár teljesen magára van utalva 
a ki csak imakönyvénél és bivataltársánál talál menedé-
ket ; — de — teljesen egyedül halad pálya-utján. 

Az egyház az áldozár elé irt kötelességeket nagyon 
szigorúan veszi. De ha elfogulatlanul mérlegeljük ezeket 
a kötelességeket nem szabadulhatunk attól a kérdéstől, 
hogy »vájjon nem sokat kíván-e az egyház egy közön-
séges embertől*. Igaz, hogy a lelkészi pályára készülő 
fiúk már gyermekkorukban elhagyják az apai házat, egy-
házilag neveltetnek s az egyház céljaiért való lelkesedésre 
ok 'at tatnak. De mennyi harcot kell vívniok önmagukkal 
azoknak az ifjú áldozároknak, a kik melegen érző szivet 
s gazdag szellemi tehetségeket nyertek születési ajándékul, 
mikor kilépnek a világba s olyan hidegen és érzéketlenül 
kell a földi boldogság minden egyes megállóhelye mellett 
elhaladniók, minőt az egyház követel. Olyan harcok vihar-
zanak át lelkükön, a melyeknek rettenetes hatását csak a 
mindentudó Isten ismeri. Szívesen elismerjük, hogy ezer 
meg ezer áldozár van olyan, a ki becsületes szívvel 
törekszik az elébe tűzött célt megközelíteni s teljes hatá-
rozottsággal igyekszik a nagy és nehéz harcot meghar-
colni. Az iránt sem vagyunk kétségben, hogy közülök 
igen sokan áldásosán fáradoznak a maguk helyén; szíve-
sen elismerjük mindazt, a mit ebben a körben az em-
beri természet nemessége felmutat. Mikor p. o. zivataros 
téli időben az áldozár a hegyeken lakó valamelyik hal-
doklóhoz hivatik, nem kérdi, ha vájjon útközben nem 
téríti-e le valamely gyilkos lavina, megy, mint a bátor 
katona, a ki nem fél a golyótól. Ott látjuk a halál meg-
vető bátorságú áldozárokat a csatatereken, a barrikado-
kon, a járványkórházakban, a bélpoklosok menházában. 
A halál elvesztette rájok nézve minden félelmetességet, 



mivel teljesen szakítottak a világgal. A szegényekés szoron-
gatottak ügye sokszor talált már bátor és elszánt szó-
szólókat az áldozárokban és talál mai napság is. Voltak 
áldozárok, kik kitűnő szolgálatot tettek a tudománynak 
és a művészetnek s szóval és Írásban leikök teljes ere-
jével munkálkodtak a minden felekezetiségen felül emel-
kedett keresztyénség érdekében. A pápás bivő még a 
legjámborabb és igazán kegyes áldozárban is találhat 
olyan emelkedett, földöntúli méltóságra valló vonásokat, 
a melyek folytán önként alárendeli magát neki. Vannak 
egyének, a kik nem érzik az önállóság szükségességét, a 
kik szívesen csatlakoznak egy felszentelt egyéniséghez, 
kik készséggel feltárják előtte sziveiket s csak akkor tud-
nak bátran és vidáman haladni életútjokon, ha azok 
helyeslésével találkoznak. De mind e mellett is ki kell 
mondanunk, hogy ha valamelyik áldozár az elébe tűzött 
magas célt nem közelíti meg, ha ő csak közönséges em-
ber marad, nincsen-e ott közel a veszedelem, hogy az a 
végtelenül szent a löld sarával elegyedik össze? Nincs-e 
közel a veszély, hogy ha az az áldozár tényleg nem 
megszentelt egyéniség, ő miatta megszűnik a lélekben a 
tökéletes emberi élet örök célja felé törő legszentebb 
honvágy? 

(Vége köv.) Russkay Gyula. 

B E L F Ö L D . 

Ritka ünnepély. 
Hármas, ritkán előforduló ünnepélyt tartottak meg 

Nagy-Szalóhon jul. 5-én. Az ottani lelkész-főesperes a 
tátraaljai egyházmegyében Schönvizner János, félszázados 
papi jubileumát ünnepelte, mely alkalomból a Ferenc-
Jo^se/'-lovagrendjellel feldiszíttetett és az új egyházmegyei 
felügyelő, Kullmann János országos képviselő és ügyvéd, 
hivatalába ünnepélyesen beiktattatott. 

A ritka ünnepély lefolyása a következő volt: Ámbár 
hétköznap volt, az ünneplő község Nagy-Szalók napi mun-
kájától mégis szünetelt és a házakat, különösen a tem-
plomot feldíszítette. Diszes bandérium fogadta Zelenka 
Pál püspök urat, ki Kun Bertalan ref. püspök úrral együtt a 
templom előtt üdvözöltetett. Későbben érkezett Kis Áron 
ref. püspök úr is, ki végig jelen volt az ünnepélyen. 

A hívektől zsúfolásig megtelt templomban a község 
éneke után a jubiláris lelkész, Schönvizner János főespe-
res, lépett a szószékbe a teljes erőben 23. Zsoltár alapján 
prédikált és a vetés, a munka és az ara tás idejére vissza-
pillantván, hálát mondott a mindenhatónak, ki életét fen-
tartotta, és a királynak, ki az ő csendes, szerény műkö-
dését is méltatta és kitüntette. Az ünnep többi tényezőiről 
a püspökökről, a képviselt esperességekről, saját "közsé-
géről és a közreműködő dalárdáról is hálásán megemlé-
kezvén, Zelenka püspök áldásával ért véget az istentisztelet. 
A befolyt offertoriumot, 57 koronával és 32 fillérrel, a 
gyámintézet céljaira fogják felhasználni. 

Most Lersch Kornél tátra-aljai egyházmegyei ügyész 

megnyitotta a tátraaljai egyházmegyei közgyűlést a szá-
mosan egybegyűltek üdvözletével és egy választóküldött-
ség jegyzőkönyvének bemutatásával, melyből kiderült, 
hogy Kullmann János ügyvéd és orsz. képviselő egyház-
megyei felügyelőnek egyhangúlag lett megválasztva, ki is 
azonnal a hivatalos esküt letette és programmbeszédjében 
hangsúlyozta, hogy az egyházpolitikai törvények, valamint 
azok kiegészítésül az 1848-ik évi XX. t.-c. foganatosítását 
kívánja, mert csak úgy biztosítható a lelkészség és a 
tanítóság megélhetése, kik azután annál odaadóbbak lesz-
nek a vallásosság és hazafiság ápolásában. Zelenka 
püspök úr üdvözölte az új beiktatott egyházmegyei fel-
ügyelőt és szivére kötötte egyházunk jólétének előmozdí-
tását. Az esperességi gyűlés napirendén álló pontok tár-
gyalásai következvén, Schönvizner főesperes előadta évi 
jelentését, melyből kitűnt, hogy dr. Szontagh Miklós egyház-
megyei felügyelő mult év dec. 2-án Alsó-Tátrafüreden 
meghalt, hogy az egyházmegye nevében koszorút tett le 
koporsójára és hogy bokros érdemei a mai jegyzőkönyv-
ben megörökíttetni fognak. Továbbá felemlíttetett, hogy 
több kisebb adakozásokon kivül Gerlachfalva 6000 frtot 
gyűjtött és 100 éves templomi jubileuma alkalmából épí-
tési és felszerelési célokra el is költötte. Badányi Mátyás 
volt tótfalvi egyházfelügyelő végrendeietileg 400 forintot 
hagyott egyházi célokra Kallath Károly főjegyző és kör-
lelkész az egyházmegyei népiskolákról szóló jelentésé-
ben kiemelte, hogy egy iskola kivételével az állapotok 
mindenütt teljesen megfelelők, a tanítók ötödéves pótlékai 
mindenütt rendezve vannak és a lelkészek kongruaügve 
szintén elintéztetett. Az egyházmegye statisztikájáról meg 
felemlítjük, hogy az egyházmegye 9883 lélekből áll, kik 
közül még ma is sokan Amerikába vándorolnak. Az ösz-
szes községekben született 300 gyermek, meghalt 277 sze-
mély és eskettetett 69 pár és úrvacsorához járult 10,738 
tag. Az Eperjesen tartandó kerületi gyűlésre kiküldettek 
az elnökségen kivül Lipták Tivadar topporci lelkész. 
Lersch Kornél egyházmegyei ügyész és Weber Sándor 
rokszi egyházfélügyelő. 

Az egyházmegyei gyűlés végével következett az 
ünnepély harmadik része, a jubiláris lelkész-esperes 
Scliönvizner János feldíszítése a Ferencz-József, lovag-
rend díszes jelével. A király ő Felsége nevében a főispán, 
gróf Gsáky Jenő, maga dr. Hertelendy titkára kíséretében 
végezte ezen cselekményt. A feldíszített jubiláris lelkész-
főesperest most legszivélyesebben üdvözölték a főispán, 
a püspök, a XIII városi esperesség és a tátraaljai egyház-
megye kiküldöttei, valamint az izsákfalvi egyház és sajat 
nagyszalóki egyház küldöttségei, nemkülönben a helybeli 
r. kath. plébánus által. A tátraaljai egyházmegye az ün-
nepeltet díszes albummal ajándékozta meg, melyben a 
lelkészek és a felügyelők arcképei foglaltatnak. Saját hit-
községe azonban díszbibliával kedveskedett neki. 

Az arra következő díszebéd a Weszter-szállóban 
sok toaszttal fűszerezve volt és szintén mindenben si-
került. Igy folyt le a ritka, lélekemelő, hármas-ünnepély 
Nagy-Szalókon. Wéber Samu. 



Gyülekezeti teendőink a mai felekezetközi 
viszonyok között. 

(Folytatás.) 

Hosszas lenne, t. értekezlet, a sikertelenség és az 
egyházunktól való elhidegülés és idegenedésnek okait 
kutatni és felmutatni ez alkalommal, bár nem lenne ér-
dektelen és tanulság nélküli, azért én csak pár okot hozok 
fel és teszem meg azokkal szemben észrevételeimet és 
teendőkre nézve javaslatomat. 

Ilyen ok első sorban is, általában szólva: a mi 
isteni tiszteletünk ridegsége. Távol van tőlem, t. értekezlet 
hogy az Úr házának »kedves gyönyörűségét* kicsinvleném 
vagy az örök igének szépségét kétségbe vonnám vagy talán 
az ős keresztyén egyház isteni tiszteletének leginkább 
megfelelő isteni tiszteletünk rendjét és módját kifogásol-
nám; de mindezek dacára is ki kell mondanom azt, hogy 
a mi isteni tiszteletünk általában hideg, rideg, nem hat, 
vagy csak nagyon is kevéssé hat a szivre. Pedig a vallás-
nak székhelye a szív; a vallás a szívnek fölbuzdulásában, 
a szívnek érzéseiben áll. Templomi éneklésünk kezdet-
leges, néhol meg épen rossz, orgonázásunk a legtöbb he-
lyen elhanyagolt, sőt épen kinos. Imádkozásunk sokszor 
buzgóság nélküli, prédikálásunk néha fogyatékos. Továbbá 
— és ezt igen nagy hiánynak tartom — a templomi 
gyülekezetnek az isteni tiszteletben való közreműködésre 
s annak buzgóbbá és hathatósabbá tételére nincs elég tér 
adva. Részvétele az éneklésben és talán a figyelmesebbek-
nél az imádság utánmondásában áll; de az istenitisztelet 
nagyobb részéhen tétlenül, vagy figyelmében kifáradva ül. 
Kultuszunkban minden a lelkésztől függ, ő a fő functioná-
rius, az ő beszéde, hangulata, kedélye, buzgósága vagy 
lehangoltsága, készültsége vagy készületlensége stb. szóval 
az igének mikénti hasogatása teszi felemelővé, kedvessé, 
vonzóvá, hatékonynyá vagy ellenkezőleg hideggé, lélek 
nélkülivé és hatástalanná az isteni tiszteletet. Épen azért 
— és ezt közbevetőleg mondom — jó református pap-
nak lenni igen nehéz dolog, mert ez egy egész embert, 
egész munkálkodást, egész odaadást, egész buzgóságot, 
egész lelket feltételez. 

Ámde a pap is csak ember és a legnagyobb oda-
adása és buzgósága mellett is lankad és hanyatlik. Mi 
adja meg akkor az istenitiszteletnek melegségét, mi teszi 
azt vonzóvá, kedvessé, még a pap hanyatlása dacára is 
épí tővé? Rizony semmi. Pedig olyannak kellene lenni, 
hogy a pap gyarlósága vagy hanyatlása ne szolgáljon 
há t rányára a kultusznak. 

Ezen tehát, evangéliomi alapon állva, az evang. 
szelleméből kifolyólag segíteni kell. hogy a híveinket a 
templomhoz s igy az egyházhoz csatoljuk. 

Ilyen ok másod sorban a mi prédikálásunk, mely 
sokszor túlságosan racionalisztikus, a bibliától szétcsapongó 
terjengő, hosszadalmas és a figyelmet kifárasztó. Egész 
tudásunkat, minden ismeretünket szeretnők közölni s igy 
néha, a Krisztus és az ő evangélioma — a hit és vallás 
kérdései — helyett, emberi tudományt prédikálunk; a leg-
többször csak az észnek beszélünk, csak tanítunk, mig a 
sziv, a lélek hidegen és üresen marad. Az a sokszor 
ócsárolt özvegyeknek és árváknak szóló prédikáció, még 
sem volt olyan rossz, mert az legalább a szivek körül 
tapogatódzott, s a maga helyén és idején alkalmazva 
mindig hatott és megtöltötte a szivet. Nekünk a Krisztus 
kell, hogy példaadónk legyen a prédikálás terén is. Rövid 
mondásokból, példabeszédekből áll az l lr tanítása. Ehez 
kell nekünk is lehetőleg alkalmazkodni. Igaz, hogy úgy 
nem tudunk és nem lehetne ma már úgy prédikálni, de 
a fárasztó hosszadahnassagot elkerülhetjük, a világias 

szónoklást mérsékelhetjük és törekedhetünk arra. hogy 
közvetlenebbé tegyük beszédünket; mindenekfelett pedig 
őrködhetünk és vigyáznunk is kell arra, hogy a bibliától, 
jelesen az evangéliumtól el ne távozzunk, hanem mindig 
azon állva maradjunk. Csak igy köthetjük híveinket az 
evangéliumhoz és ez altal egyházunkhoz. 

Oka harmad sorban az egyházunktól való elidege-
nedésnek : a confessionalismus elhanyagolása. Mi ugyanis, 
mint ezt egyházi törvényeink is meghagyják, mindig az 
egyetemest az általánost tanítjuk, emberit és keresztyénit 
hirdetjük, prédikáljuk az iskolaban, magán körben, tem-
plomban és igy igaz, hogy ebben is az evangélium alap-
ján állunk, ebben is a Krisztust követjük, a ki nem állí-
tott külön felekezetet, hanem az egész emberiség bol-
dogságára munkálkodott; de az egyetemesben sokszor 
elveszítjük szemünk elől az egyént és továbbá nem vagyunk 
elég tekintettel saját egyházunk erősítésére, a felekezeti 
érzék és szellem fejlesztésére. Célunk és hivatásunk Isten 
országának egyetemessé tétele, törekszünk is ezen cél 
felé, de ez nem zárja ki azt, hogy konfesszióink segítsé-
gével, azok felhasználásával ne törekedhetnénk célunk 
felé, sőt inkább ezekben erős segéd-eszközt nyerünk 
munkálkodásunkban; mert ha ezek által az egyes egye-
nek hitét erősítjük, az egyének által egyházunk fog erős-
bülni, a melyben és a mely által látható alakban valósul 
meg Isten országa. Konfesszióink, mint a ll-ik helvét hit-
vallás és a heidelbergi katechismus az evangéliumon ala-
pulnak, midőn tehát ezeket tanítjuk, akkor az evangéliu-
mot tanítjuk és prédikáljuk es igy szintén csak az egyetemes 
cél felé sietünk. Ezek rendszeresen tárgyalván egyházunk 
hitcikkeit: áttekinthető voltok, magyarázataik által, köny-
nyen felfoghatóvá, érthetővé teszik a legnehezebb kérdé-
seket és tételeket; felvilágosítanak a felől, hogy mit, miért 
és mikép higyjünk s igy erősítenek hitünkben, megóvnak 
a tévútra tántorodástől s erősítenek egyházunkhoz való 
ragaszkodásunkban. Elődeink tanulták és tanítottak is 
ezen hitvallásokat és ezek voltak a biblia mellett legerő-
sebb fegyvereik úgy a külellenséggel, mint a belső lelki 
készségek támadásaival szemben. »A helvét hitvallás 
(kinyomatott 1616-ban Debrecenben) mindkét magyarhoni 
evang. reform, főbb iskolákban — taníttatott a nagyobb 
tanulóknak. Ebből vizsgáltattak meg az egyházi hivatalra 
szándékozók s ezt mint szimbolikus könyvet kellett kezük-
ben tartani a bibliával s egyházi törvényekkel együtt 
akkor, mikor papi hivatalukra esküvel kötelezték magu-
kat* (II. Helv. hitv. Előszó). »A szatmári zsinaton pedig 
— 1646-ik esztendőben — elhatároztatott, hogy a hei-
delbergi katechizmust minden lelkipásztor megtartsa és 
tanítsa* (Heid. Kalechism. Előszó). Tanulták és tanítot-
ták ezeket a hitvallásokat csak nem régen is ugy az 
elemi, mint a gimnáziumi osztályokban és magyarázták 
papjaink a szószéken és ez bizonyára nagy hasznára 
vált a vallásosságnak, erősítője volt az egyházhoz való 
hűségnek; mert a konfessziók hiterősítő volta kétségtelen. 
Népünk között ma is azok a legjobb kálvinisták, a kik 
ezeket tanulták. Ma már ezek tanítása és szószéki magya-
rázása kiment divatból, pedig az egyh törvények a káté-
magyarazatra is utasítanak. 

Vissza kell nekünk térni arra, a mi a múltban 
jónak bizonyult; a mi akkor erős fegyver volt. ma is az 
fog lenni, csak tanítanunk, magyaráznunk kell azokat 
iskolában és templomban, kezébe kell adni népünknek, 
hogy az abból megtanult és megismert hit igazságokkal 
győzedelmesen harcolhasson az ordító oroszlán ellen, mely 
szélylyel jár, hogy elnyelhesse. Meg vagyok győződve, 
hogy az egyik legsikeresebb eszköz lesz arra nézve, hogy 
híveink öntúdatosabbá legyenek, hitükben erősíttessenek 



és az egyházhoz való állhatatos ragaszkodásukban meg-
tartassanak. Teendőink tehát, hogy a konfesszionálizmusra 
kiváló gondot fordítsunk. 

Még csak egy okot hozok fel és ez népünknek 
természettől való vallási közönye és vallásbeli tudatlan-
sága. Van még sok és több más ok is, de nem akarok 
tovább időzni ezeknél, hanem csak azt mondom, hogy 
ezen bajokat mind a templom szüntelheti meg és hogy 
valósággal meg is szüntesse, arra nézve teendőnk: isten-
tiszteletünknek evangeliumi alapon való reorganizációja; 
annak bensőbbé, hathatósabbá tétele és új evang. ele-
mekkel bővítése; a liturgiának megtoldása a gyülekezetnek 
az abban való nagyobb mérvű részvételével; prédiká-
ciónknak és prédikálásunknak evángeliumszerüvé tétele; 
a konfesszionálizmus ápolására a legnagyobb gond for-
dítása. Ezek által és igy megszűnik a legutóbb felhozottak, 
t. i. népünk vallási közönye, tudat lansága ; igy szeretni 
fogja a templomot, igy megerősödik hitében s állhatato-
san megmarad egyházunk kebelében. 

Jól tudom, t. értekezlet, mily nagy dolog isteni tisz-
teletünk reorganizációja s liturgiánknak bármily csekély 
új elemmel bővítése; azt is elhiheti mindenki, hogy a 
ceremóniától nálam senki jobban nem irtózik, a ritualiz-
mustól rettegek, de még a methódizmusnak sem vagyok 
ba rá t j a ; távol van tehát tőlem az a szándék, hogy akár 
egyik, akár másik félé hajlanám, hanem célom : isteni-
tiszteletünknek minél vonzóbbá tétele, a gyülekezet közre-
működésének abban elégséges tér biztosítása és a gyüle-
kezet hitének erősítése. Ezek az elvek vezérelnek, midőn 
liturgiánk módosítását a következőben proponálom. 

Délelőtti istenitisztelet sorrendje; 

1. Invokáció (ének, állva, orgonázással.) 
2. Ének — (ülve.) 
3. Rövid előima a pap előmondásával az Úr-

asztalánál. 
4. Evangéliumolvasás az asztalnál, pap által (lehet 

pár szó magyarázat .) 
5. Rövid hitvallás, fogadástétel, rövid fohászszal, 

fenhangon a pappal együtt mondja a gyülekezet, (az orgona 
pianon szólhat) állva. 

6. Egy vers ének, mely alatt a pap fölmegy a kated-
rába és kikeresi a textust. 

7. Rövid prédikáció. 
8. Rövid utóima. 
9. Miatyánk (fenhangon a gyülekezet által.) 

10. Áldás. 
11. Kimenő ének (ü lve) 

Délutáni istenitisztelet sorrendje: 

1. Invokáció (ének, állva.) 
2. Ének (ülve.) 
3. Ima (pap által a katedrában.) 
4 . Egy vers ének. 
5. Biblia magyarázat , vagy kátémagyarázat (vasár-

naponként feltváltva, vagy bizonyos időközökben. 
6. Rövid utóima. 
7. Miatyánk, fenhangon a gyülekezet által. 
8. Áldás. 
9. Kijövő ének. 

(Folyt, köv.) Benkő István. 

K Ü L F Ö L D . 

Vallási zavarok Chinában. 
A mennyei birodalmat 4000 éves fennállása óta 

nagyon sokszor fenyegette az elpusztulás veszedelme. Tör-
ténelme az egymás ellen alattomban áskálódó dinasztiák 
véres háborúskodásáról, az ezek nyomán támadt belhá-
borúkról, majd meg a szomszédos népek szakadatlan 
támadásairól tesz minden lapon tanúbizonyságot. A közép 
korban a mongolok és tatárok vad hordái intéztek roha-
mot a hires kinai kőfal által jól megvédett keleti biroda-
lom ellen. 

Ma uj oldalról fenyegeti veszély a legrégibb törté-
nelmi múlttal dicsekedő ha ta lmas birodalmat. A XlX-ik 
század végén, vagy ha ugy tetszik, a XX-ik század ele-
jén a vén Európa nagy hatalmai készülnek felvenni a 
harcot Chinával. Bennünket, keresztyéneket a mérkőzés 
kimenetele közelről érint. A keresztyén missziómunkál-
kodás sok évekre visszanyúló eredménye van kockára 
téve, ha végképen nem megsemmisítve, az európai nagy 
hatalmak beavatkozásának sikertelensége esetén. 

A sok millió lelket számláló óriás chinai birodalom 
khrisztianizálása évszázadok óta legdicsőbb feladatát és 
vállalkozását képezte a keresztyén művelt világnak. Biz-
tos történelmi adatok vannak rá, hogy a missziói mun-
kálkodást kezdettől fogva legtevékenyebben felkaroló angol 
nemzet misszionáriusai Kr. után már az 1500-ik évben 
megjelentek Chinában, s hintegették a ker. vallas mag-
vait. 1580-ban már államig protekcióval létesíttetett Peking-
ben s a közvetlan környéken néhány angol r. katholikus 
misszió, miután addig nyilvánosan nem volt szabad mü-
ködniök. Az 1715 esztendőben a pápás egyháznak már 
1100 temploma volt, s valami 100,000 lelket konvertált, 
pénzzel, erőszakkal és mindenféle eszközökkel. 

A r. kath. egyház kíméletlen ésoktal an terjeszkedési 
vágya felidézte a reakciót. 30 év lefolyása a la t t elpusz-
tult minden, a mit a r. kath. egyház mérhetlen áldozatok 
árán létesített. Papjaik, szerzeteseik menekülni voltak 
kénytelenek, templomaik földig romboltattak. 

Az első prot. misszionáriusok Angliából és Ameri-
kából 1806-ban érkeztek Chinába, s már az 1890-ik 
esztendőben 520 organizált evangéliumi egyházzal birtak 
a különböző prot. denominációk védszárnyai alatt. A 
prot. misszionáriuok munkálkodásának nehézségeit növelte 
az az ódium, melyet a kapzsi róm. kath. misszionáriusok 
emlékképen maguk után hagytak a chinai népnél . Hozzá-
járult ehhez úgy az uralmon levő királyi ház, mint ter-
mészetesen a chinai papság, s az ezek által nagyban 
befolyásolt köznép ellenszenve a ker. vallás tanai iránt. 

1898-ban, mint emlékezhetünk a lapok közlemé-
nyeiből, felsőbb helyről szuggerált idegen gyűlölet vett 
erőt a chinai népen, melynek éle első sorban is a véd-
telen szegény misszionáriusok ellen irányult. Az ellenök 
irányult üldözésben kevesebb szerepe jutott a vallási és 
több a politikai szempontnak. Gyűlölték, üldözték őket 



nemcsak azért, mert keresztyének, hanem és főként azért, 
mert minden misszionáriusban egy-egy politikai agentet, 
vagy még jobban mondva, egy-egy politikai conspiratort 
láttak. Először feldúlták a csung-ktngi nagyszerű angol 
methódista templomot, iskoláival, árvaházaival, s összes 
nagyszerű intézeteivel, aztán a környéki prot. és r. kath. 
missziótelepekre került a sor. 

Az amer ika i német presbiteri egyháznak gyönyörű 
missziói telepe volt Ho Csau-ban, minta tanító- és pap-
képzővel felszerelve. Sőt már nagy összegek voltak befek-
tetve egy olyan szeminár ium berendezésére, hol a pap-
növendékek egyúttal orvosi tudományt is hallgathattak 
vala. Az 1898-iki lázadás mindezeket teljesen elpusztította. 
A conzulátussági épületek, követségek palotái, vámházak , 
magánlakások mind áldozatul estek a feldúhödt nép indo-
kolatlan bosszújának. 

Úgy akkor , mint a jelen esetben is az ú. n. boxe-
rek, idegengyűlölő titkos társulatok vezették a mozgalmat . 
Jellemző, hogy ezek az ura lmon levő dinaszt iának a 
legádázabb ellenségei, s — mégis a keresztyéneken töltik 
bosszújokat . S jellemző az is, hogy a dinasztia mégis 
rokonszenvezik velük, a mi legalább a keresztyének üldö-
zését illeti. 

Az európai nagy ha ta lmak közös akciója azonban, 
melyhez súlyos tekintélyével a szabadságszerető Amerika 
népének ko rmánya is hozzájárul , remélhetőleg elejét 
lógja venni a további vérengzésnek, sőt remélhető, hogy 
a keresztyén vallás önfeláldozó, buzgó apostolainak hely-
zetét teljesen meg fogja erősíteni ez az intervenció az el-
zárkózott kinai b i rodalomban. 

Az Egyesült-Államok nemcsak jogának, de köteles-
ségének is ösmeri, hogy a keresztyénség nagy érdekeit 
megvédje a távoli keleten. E nép meghallja és megérti 
fiainak kiáltását. S fog is rá felelni, az bizonyos. 

Vajh, mikor jön el az az idő, mikor a pünkösti Szent-
lélek megihleti ez óriás pogány birodalom minden egyes 
lakójánák szivét, midőn Krisztust fogják ők is örömmel 
elismerni uroknak királyuknak, benne keresik szabadulá-
sukat , válságukat, ki egyedül képes őket az igazi »meny-
nyei birodalom* örököseivé tenn i ! Ezt a korszakot bizo-
nyára nem a chinai par toknak hadihajókkal való meg-
szállása fogja előhozni, hanem az Is tennek mindenható 
ereje, mely lá thata t lanul is munkás mindenekben. Az 
Evangélium Istennek hata lma lesz a chinai népnek üdvös-
ségére is. 

Chicago. Uls. 8504 Superior ave. 

Harsányt Sándor. 
ev. református missziói lelkész. 

R É G I S É G E K . 
A gömöri ágostai hitv. ev. esperesség 

virágzó kora. 
(Folytatás.) 

2. A gömöri ág. hitv. evang. esperesség szervezete, 
igazgatása, hite és meggyőződése. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség e korszakban 
tetőpontján állott virágzásának, a szó legszorosabb értel-
mében uralkodott , te ' jesen független és önálló volt és 
minden felügyelet és befolyást, a mely fölébe emelkedni 
törekedett, győzedelmesen utasított vissza, hárított el magá-
tól. Hitét egyedül üdvözítőnek és jogosultnak ta r tván , a 
kálvinista hitvallást most is veszedelmes tévelygésnek tekin-
tette, mint a pápista bálványimádást , mindkettő létezését 
is jogtalannak vette és mindkettőt egyaránt útálta, gyű-
lölte és üldözte. Hogy mire vezetett e meggyőződés, látni 
fogjuk a következő korszakokban és hogy az általános 
üldözésnek már ez okból is be kellett következnie, már 
fennebb kimutat tam. 

A pápista kor maradványaival még ez idétt is talál-
kozunk és az esperesnek ezekkel kivált az egyházlátogatások 
alkalmával ezer baja támadt . 1637. február 9-én az egy-
házlátogatás a dobsinai templom oltárán egy feszület alakú 
ezúst tárgyat talált, mely mint a »pápista bálványimádás 
ereklyéje* ostyatar tó szelencének rendeltetett átalakít tatni; 
Veszverésen Í637 . február 12-én szt Miklós, Keresztelő 
Szt János és még egy ^ismeretlen* szent tiszteletére készült 
3 zászló talál tatott ; F . -Sa jón egy érseki bulla (bulla 
quaedam cardinalium), Betléren is több zászló, hasonlóan 
Csetneken 1642. febr. 11-én több »pápista okmány*, majd 
F . -Sa jón 1642. febr. 11-én »Krisztus sírja* őriztetett a 
templomban, utóbbira nézve meghagyatott a lelkésznek, 
hogy >Krisztus sírját, mely inkább az Antikrisztus ismer-
tető jele* (sepulcrum vulgo Christ i : potius vestigium 
Antichristi dicendum) a régihez ragaszkodó nép akara ta 
ellenére is dobassa ki a templomból ; — az esperes majd 
elhűlt, midőn 1624. má jus 30-án a Homonnay Mária 
alapítot ta dereski egyház templomában egy búzakalászok-
kal felcicomázott feszületet talált és ahhoz még megtudta, 
hogy e feszületet körülhurcolják a mezőkön és húsvét-
kor »a halált égetik a temetőben.* (Prot. Rimanovi 581 — 
582. 1.); a szintén Homonnay Mária által alapított garami 
egyházakban (Golomka, Helpa, Zavadka, Pohorela, Sum-
jácz, Telgárt, Vernár) ismét és ismét 40 frtnyi birság alá 
vonatott, mert az ünnepeket a régi nap tá r szerint — arme-
nico veteri calendarto — ülte meg. 

Az esperesség azon volt, hogy mindenütt egyformaság 
legyen az isteni tiszteletnél és oktatásnál úgy, mint a 
papi cselekményeknél ; így 1629-ben kimondatott , tnely 
időben tilalmas az esketés ;* az ál talánosan elfogadott 
agendától eltérést nem engedett meg; igy pl. Keló Lénárd, 
gömöri lelkész, elhagyván az úrvacsoránál Krisztus szavai-
nak elmondását 1633. ápril 13-án Csetneken Lachano-
sarcos Mihály, dobsinai lelkész-alesperes fejtegetései alap-
ján a következő fenyíték alá vettetett : az első asztaltól 
a 3-ikhoz degradáltalik, 6 frtnyi birság lefizetésére köte-
leztetik és hivatalától is felfúggesztetik addig, míg meg 
nem kérleli az esperességet. (Prot. Schröter 243. I.) 

Hit dolgában nem ismertek kíméletet e korszakban 

* »Ab adventu usque ad octavam Epiphaniae. a septuac'-
sima usque ad octavam Paschae et a tribus diebus ante Ascens. tisque 
ad octavam Pentecostes.* (Prot. Schröter 214 1.) 



és a legkisebb gyanú súlyos megtorlást vont maga után. 
Paulini Mihály, betléri. elébb süvetei lelkész megíordult 
1609-ben Rómában és V. Pál pápától »literas indulgentiales* 
is kapott, de visszatérvén útjából, az igaz hitre is vissza-
tért, mely mellett aztán 1626-ig maradt , mikor Jászon és 
és Szepesváralján a pápa levelét bemutatván . . . . egy-
szerre áttért; de tettét rögtön megbánván visszavonta 
ballépését, mi által ahhoz, hogy elébb (áttérésével) Andrássy 
Mátyás földesurat bántotta meg, még a jászói kanonok 
haragját is vonta magára, mely okból magát biztonság-
ban nem érezvén, bünbánólag jelentkezett az esperesnél, 
ki a tanúsított töredelmesség daczára hivatalából rögtön 
kivetkőztette és mind a mellett, hogy Urszínyi Illés, iglői 
lelkész és Zabeler Péter, lőcsei superintendens is közben-
járt az ő érdekében, az esperesség mégis 1626. ápril 21-én 
pálczát tört felette és kirekesztette kebelébői (1628-ban 
azonban veszverésiek és Andrássy Mátyás kegyét meg-
nyervén, veszverési lelkész lett, Prot. Schröter 164—167, 
183—192. 1.) Bubenka Boldizsár, veszverési lelkész pedig 
1622. ápril 20-án Jolsván I. János, 3 fejezetét mondta 
el könyv nélkül büntetésből egy »ave Máriaért!* (Prot. 
Schröter 132. 1.). 

A világi ember az egyház igazgatásából teljesen ki 
volt zárva, hiszen 1638. február 2-án Jolsván még az is 
kimondatott, hogy az esperesség minden határozata . . . 
titok, melyet »kiközösítés* terhe alatt tilos világi emberrel 
közölni (Prot. Schröter 316. 1.). Még Széchi György is 
csak nagy nehezen tudott magának némi nemű befolyást 
szerezni: midőn 1623. november 3-án Predajnán kelt leve-
lével a kövii egyháznak meghagyta, hogy Luczius János 
volt breznóbányai káplánt ismerjék és fogadják el lelké-
szükül, az esperesség rögtön összefutott és 1623. novem-
ber 7-én Jolsváról kelt válaszában nem győzte a nevezett 
káplánt gyanúsítani és kérve-kérte a grófot, ne erőltetné 
rájuk ezt az embert, kit »az magyar nyelvnek cognitiója 
nélkül Kövibe nem alkalmatosnak* tartottak (Prot. Peczeli 
19—21. 1.). A veszverési és henczkói embereknek pedig 
1644. april 26 án Jolsván volt mit hallgatniok azért, 
hogy néh. Procop Mátyás helyébe vakmerően (temerario 
ausu, vagyis az esperes tudta és beleegyezése nélkül) 
egy szepességi lelkészt bocsátottak a templomba (Prot. 
Schröter 392. 1.)! E tekintetben a világi hatóság sem 
képezett kivételt, ezt is gyakran kérdőre vonta az esperes-
seg, mely a világért sem engedte volna meg, hogy a 
»városi tanács« pl. az egyházra felügyeljen, az egyház 
ügyeibe befolyon. Az esperesi hivatal ez idétt sokkal tekin-
télyesebb és halalmasabb volt, semhogy a »pártfogó* a 
szabályok VII. cz. 7-ik pontját és a világi hívek többsége 
III. cz. 1. pontját kihasználhat ta volna! 

Említésre méltó, hogy az esperesség, bár tagjai jó 
részben idegen ajkúak és nemzetiségűek voltak, mégis 
a magyar nemzet alkatrészének, fiának érezte magát és 
az ország siralmas állapotán akkor is feljajdult, mikor 
neki magának panaszra alig volt oka. Ezen hazaszeretet 
azon fényben is tündököl, hogy mikor mindent, a mi 
a róm. kath. vallásra emlékeztetett, kigyomlálni igyekezett: 
I. Istvánt és I. László királyokat, nemzetünk ezen kima-
gasló alakjait, de végre mégis csak róm. kath. szenteket 
nagy tiszteletben tartotta, képüket az oltárokon megtűrte. 

Az esperesség szervezete különben a régi maradt. 
Megmásíthatatlanul és végérvényesen intézkedett most is : 

1. A közgyűlés, mely úgy, mint azelőtt György és 
Mihály napja körül rendesen és azonkívül szükség eseté-
ben tartatott meg és ez idétt a tagok kiképeztetésére is 
fordított figyelmet, a mennyiben nemcsak minden újonnan 
belépőtől egy szónoklatot követelt, hanem a hit egyes 
tételeit, is megvitatta és nehezebb kérdések megoldását 

is napirendree tűzte; így pl 1641. ápril 23-án Jolsván 
»a világ és különösen az angyalok és emberek teremtése* 
vitatárgyául kitüzetvén Lovcsányi Kristóf, esperes a vita 
folyamában azon kérdést vetette föl : vájjon halandónak 
teremtette-e az Isten az embert a természet törvényei 
szerint?* mit olykép vitattak meg, hogy az esperes állításait 
a novitiusoknak kellett czáfolgatni (Prot. Schröter 353. 1.) 

2. Az esperességi tanács úgy hatósági mint bírósági 
tekintetben a rendkívüli tekintélyével és jogaival bírt. 

3. Az esperes a közgyűlésen kivül maga felett Széchy 
György és Homonnay Mária védszárnyai alatt nem ismert 
senkit, hivatala és állása teljesen független és önálló volt 
a szepességi és zólyomi superintendensek legföljebb véle-
mény és tanács iránt kerestettek meg, máskülönben a 
gömöri esperes felett semmiféle hatalmat nem gyakorol-
tak, sőt ellenkezőleg gyakran megtörtént, hogy az esperes 
a superintendens tanácsát és javaslatát is elvetette, azzal 
ellenkezőleg döntött. 

4. Az egyes lelkészektől e korszakban is teljes enge-
delmességet követelt az esperesség. E tekintetben a leg-
kisebb vétség is — a mint már láttuk — fenyíték alá 
esett; hasonlóan megkívánták, hogy a lelkész, mint az 
isteni ige hirdetője, vallás-erkölcsi tekintetben is példány-
képül szolgáljon a híveknek és mindenben az esperességi 
szabályokhoz ragaszkodjék. A fegyelem, mint fennebb 
láttuk, kíméletet ugyan nem ismert, de attól eltekintve a 
lelkészi hatalom, kivált a világi emberrel és a polgári 
hatósággal szemben korlátlan és felette nagy volt. Azt 
sem kell feledni, hogy az esperesség minden tagja bajban 
támogatást, szenvedett sérelem esetében elégtételt nyert. 
Ja j volt annak, ki a lelkészt becsmérelte, szolgálatait 
igénybe nem vette, pontosan nem fizette. A hárskútiak 
hiába mondták Csetneken 1633. april 13-án: »lelkészünk, 
Lányi György, hirtelen haragvó, kevéssé tanult, nehezen 
érthető és rossz gazda, kérjük elmozdítását!* — »A kére-
lemnek hely nem adatik*, volt a válasz, mert a felhozott 
indok nem elegendő ahhoz, hogy ehnozdíttassék (Prot . 
Schröter 243. 1.). 

Nézzük már most a lelkészek e korbeli jövedelmeit, 
vagyis inkább a Homonnay Mária által Blasius Péter, 
dereskei lelkész részére kiadott meghívó levelet (vocátor): 

»1630. augusztus hó 10. napján 
Mi gróf Drugeth Homonnay Mária az néhai tekin-

tetes és nagyságos rimaszécsi Széchy György úrnak meg-
hagyatott özvegye stb. Alkutattuk meg deresi, liczei és 
lévárti jobbágyainkkal Blásius Péter, prédikátor eszten-
dőnként való fizetése lészen főlek, az mint rendszerint követ-
kezik: elsőben is. 

Minden egész helyes jobbágy ötven pénzzel, egy-egy 
jolsvai szapu búzával tartozik, az kik penig ketten össze-
fognak s úgy szántanak, ketten adnak egy jolsvai szapu 
búzát, de azért ugyan ötven-ötven pénzzel tartozik egyik-
egyik. 

Az kiknek ba rma nincs, akár zsellyér fél-fél jolsvai 
szapu búzával s ötven-ötven pénzzel tartozik. 

Az özvegy-asszonyok mindenik három-három sing 
vászona (1.), szent Mihály napvendégségkor offertoriummal 
tartozik és az kinek annyira való értéke lészen, egy 
»persemelddel« (pecsenyével?) és egy kalácscsal tartozik; 
az ki penig szegény, hogy magának sincs, nem tartozik. 

Áz három sátoros ünnepnapokon offertoriummal tar-
toznak mindnyájan. Házasuló személy az fölhérdeléskor, 
az mint az bor Jolsván jár, egy itcze borral tartozik. 

Gyermek-ágyas asszonyember az avatáskor hasonlóan 
egy itce borral tartozik. 

Kereszteléskor egy kenyérrel, egy tyúkkal tartozik 
s egy viaszgyertyával az kiben egy pénz is legyen. 



Halott fölött való énekléskor tizenkét pénzzel tartoz-
nak, de ennek az harmada az mesternek jár. 

Harangozástul hat pénzzel, de az épen (egészen) az 
mesternek jár . 

Menvekzője lakodalomtól, ha az lakodalomban ott 
lészen az prédikátor, nem tartoznak semmivel ; de ha ott 
nem lészen, egy tyúkkal s egy kalácscsal tartoznak az 
prédikátornak. 

Levélírásért, ha az mester otthon lészen, vagy sör 
vagy bor lészen az faluban, egy itcével tartoznak * de ha 
az mester otthon nem lészen, az prédikátornak is meg-
adják. 

Az csorda pásztor semmit nem tartozik az prédi-
kátornak, de az pásztor is az prédikátornak minden 
szamár-barmot tartozik fizetés nélkül megőrizni. 

Deresk tartozik minden esztendőben három kaszást 
adni, Lice két kaszást 's Lévárt egy kaszást egv egy 
napra. 

Ha valamely szófogadatlan, az mennyiről az prédi-
kátor megszolgál, meg nem akar ja fizetni, azon falu 
birájának jelentse meg az prédikátor, az biró penig az 
egyházfiát melléje vévén az barmát hajtsa el, de nem az 
prédikátor udvarára, hanem az magáéra és addig ki ne 
bocsássa, mig az prédikátornak kedvét nem találja.** 
Actum in arce nostra Murán die et anno, ut supra, 
Homonnay Mária m. p. (L. S ) (Prot. Rimanovi 652—6531.) 

3. A közoktatás. 
Az iskola és egyház közötti viszony szintén a régi 

maradt. A tanító e korszakban is feltétlen alá volt ren-
delve a lekésznek, kitől a tanításnál is irányt vett. Em-
lítésre méltó, hogy egyes kiváló férfiak és nők pl. Széchy 
György, Homonnay Mária, Rákos Gábor melegen felkarol-
ták a tanítás szent ügyét, midőn iskolákat alapítottak és 
tanítókról is gondoskodtak. Homonnay Mária egy Murány-
várában 1643. május 20-án kelt, adománylevélben »szo-
kott úrasszonyi gráciából* félszőlőt adományozott a balogi 
tanítónak, mely alkalommal a többi közt azt is mondta : 
»Meggondolván azt, hogy a felső-balogi Augustana Confes-
sión lévő tanítóknak igen vékony proventusok és kivált-
kepén halálunk után a földesuraktól is lassú províziójuk 
fogna lenni*.*** 

Semmi kétség, hogy a tanító e »boldog korban« is 
könnyek között ette szűken kimért kenyerét. Igazolja azt 
epen a balogi tanító, Piskatorisz György részére Homon-
nay Mária meghagyásából 1634-ben Kótay Jakab lelkész 
aláírásával kiadott következő hivány: 

»Esztendőig való fizetése e lészen : 
1. Pádár nevű falu egészben ő kegyelmenek fog 

fizetni, minden egész helyes jobbágy két-ket szapu búzát 
ad. az félhelyes egy szapuval, az negyedrészes egy mér-
tékkel. Az zsellérek, kik magok házában laknak és helyet 
nem bírnak, 12 d. fizet mindegyik: az kik más ember 
házában laknak, hat pénzt. 

2. Minden egész helyes jobbágy, az kik Alsó-Fölső 
Halomban, Perjesen és Panithon laknak, három kéve búzát 
a d n a k ; az féihelyesek kettőt avagy legalább más fe l e t ; az 
negyedrészes egy kéve búzát ad. 

3. Alsó-Fölső Ralogh, Perjési és Panith zsellérek, 

* A levél (okmány) irás a tanító tiszte lévén, a lelkész arra 
csak akkor volt feljogosítva »ha az mester otthon nem volt*. 

Ezen néhány szó érdekes világot vet a kor szokásaira! 
különösen pedig az igazságszolgáltatás sommás rövid voltára 

*** Lásd a csetneki esperességi levéltárban lévő eredeti okmányt, 
mely annyival érdekesebb, miután rajta a boldogemlékezetű grófnő 
sajat aláírása és cimeres pecséte (a 4 rigó) látható. 

az kik magok házában laknak, hat-hat pénzt adnak, az 
kik más ember hazában és helyet nem bírnak, három-
három pénzt. 

4. Ha az Isten az szőlőnek terméset megtartja, 
minden szőlős ember az ő értéke szerint, ki többet ki 
kevesebbet ad mustot. 

5. Ha halott vagyon. 12 d. adnak az énekléstől, 
annak az fele a prédikátoré és a fele az mesteré. Ha 
Panithra vagy máshová megyünk halott eleibe 24 d. ad-
nak, az is kétfelé oszol. 

6. Az főünnepnapokon astatio és recordatio vagyon, 
az mi jut, abbúl az tnendikasoknak kell valamit adni, a 
többi övé. 

7. Ha ostyát viszen ő nagyságának * karácsonban, 
fáradsága nem lészen heába való. Ha ide Ralogvárába jő 
ő nagysága és ő nagyságához recordálni megyen, ürösen 
ő nagysága el nem bocsátja. 

8. Egy jó szántóföld vagyon, ázt is bevetheti avvagv-
dézsmára másnak adhatja, (magyar). 

Jacobus Kotay s. k. balogi lelkész ez idő szerint espe-
r e s e (Prot. R imanovr 687—688. 1.). 

A dobsinai tanító fizetése az 1637. február 9-én tar-
tott egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint: 

»1. Minden lakos évenként 20 dénárt fizet, habár 
ket ten-hárman laknak is egy házban, a zsellér 10 dénár t : 

2. egy-egy hámos hetenként egy darab vasat (porfio-
nem feri), az aczélkohó 50 dénárt ad. 

3. Ünnep és vasárnapon ingyen ebéd a lelkésznél. 
4. A mészáros hetenként 2 font marhahúst ad, de 

ez a harangozóval vagy a kántorral megosztandó; 
5. a karácsoni, farsangi, húsvéti, pünkösdi és Márton 

napi felköszöntés (recordatio) jóteteménye kizárólag őt 
illeti, a mit belőle bajtársainak és a deákoknak** juttat, 
azzal be kell azoknak érniök; a hetenkénti és kétheten-
kénti felköszöntés azonban a kántoré meg a deákoké.* 
(Prot. Rimanovi 733. 1.). 

Ilyen szűken kimért jövedelem mellett ahhoz még 
még olyan alárendelt állásban a szegény tanító sorsa 
elég szomorú lehetett és ha még a köznéppel is barát-
kozott, a kevés tekintély is lefoszlott róla és ha jövedel-
mező mellékkeresetre tett szert, >hivatalát* is elhanya-
golta. Igy történt pl. Dobsinán, hol a lelkész 1637-ben 
az egyházlátogatás alkalmával intette tanítóját (Reich 
Mártont) »ne szennyezze be hivatalát ez által, hogy a 
tanuló ifjúság nyilt kárára hosszú éjjeleken át hiú tancz-
vigalmakban (choris vacantibus) muzsikál, ámbár kifogása 
nincsen, ha azt az ő tudtával és beleegyezésével tisztes-
séges iakadalmakban teszi.* (Prot. Rimanovi 734. 1.) Az 
1642. évi február 15-én tartott egyházlátogatásnál pedig 
elmondatott, hogy: »Reich Marton hétfőnként, a sörház-
ban lévén elfoglalva, elmulasztja a reggeli tanórákat ; 
ugyan az történik nyáron, mikor a várostól messze fekvő 
vasgyárakban napokon át cántál! Miért határoztatott : 
»a tanító legyen hétfőn is reggeli 9 óráig az iskolában, 
aztán mehet a sörházba; ha pedig a városból kimegy, 
jelentse n lelkésznek és adjon collegájának, ki őt helyet-
tesíteni fogja, kellő utasítást; évenként háromszor kell a 
lelkész által előírt targvakból vizsgát tenni, a városi közön-
ség pedig felszólítandó, hogy a másik tanítónak és a 
kántornak a megszaporodott munkáért valami fizetést 

* Homonnay Mária grófnő. 
** A (nagyobb) deákok a tanitó segédei voltak éspedig nemcsak 

a templomban és a temetések, lakodalmak és felköszöntéseknel. 
hanem az iskolában is, hoi az elemi oktatás jó részben reájok volt 
bizva. Dobsina város l a k o s s á ? * e korban az 162fi m e g l e h e t ő s 
pontosan vezetett a n v a k o n y v - k alapján legfe l jebb 1 2 0 0 — I f W leiekre 
lehető 



adjon.« (Prot. Rimanovi 806. L). Ha már olyan tekintélyes 
városban is, milyen Dobsina volt, ilyesmi történt, köny-
nyen elképzelhető, milyen volt faluhelyen a tanító sorsa! 

(Vége köv.) Mikulik József. 

E G Y H Á Z . 

Tótfa lu l e é g é s e a lka lmából , Szász Károly püspök 
következő részvétlevelet intézett, Kis-Uj-Szállásról, hol 
jelenleg üdülést keres egyik veje és leánya házában és 
körében, Tótfalu lelkészéhez, a község és temploma leégése 
alkalmából. 

Nagytiszteletü Ú r ! 
Tisztelt Bará tom! 

Nemcsak saját gyászomat jelenti levelem fekete 
kerete! Jelenti az a Tótfalut ért nagy tüzveszede-
lem fölötti mély fájdalmamat, gyászomat is ! S nem-
csak hogy Tótfalu püspöki hatóságom alatt áll, 
hanem mert ottani hivatalos látogatásom e m l é k e z z 
ottani református nép iránti őszinte szeretetem s 
atyai jóindulatom, lelkésze iránti tiszteletem mind 
súlyosbítja fá jdalmamat! 

Istennek bölcsesége nemcsak a gonoszokat és 
hitetleneket súj t ja : hanem a jókat és igazakat is 
próbára teszi s megerősíti bitökben. 

Ez történt Tótfalu vallásos népével s annak 
élén Nagytiszteleteddel is, kit a még akkor el nem 
olvadt harangok gyászthirdető szavára, beteg ágyá-
ban kellett az égő paplakból családjának s híveinek 
kivinniük! 

Kérem Istent, hogy ba már számos híveinek 
házaikat, de templomukat, iskolájokat, paplakjokat, 
az () végéremehetetlen bölcsesége és határ ta lan 
hatalma elhamvasztotta, harangjaikat is megolvasz-
to t ta : mindezeket építse s a jó-lelkű emberek, külö-
nösen református egyházaink és híveink, anyagi és 
erkölcsi szeretete s adományaik támogatása által 
építtesse fel ismét mielőbb a Maga dicsőségére, hogy 
a tótfalusi gyülekezet s minden jók örvendhessenek 
az Úr kegyelmének! 

Nagytiszteletednek gyógyulást, testi és lelki erőt 
kívánok s vagyok és maradok 

őszinte bará t ja s szerető kartársa 

Szász Károly, 
ref. püspök. 

A b á n y a i ág. ev. e g y h á z k e r ü l e t ezévi rendes 
közgyűlését szeptember hó 4-én és következő napjain 
tart ja meg Budapesten a Deák-téri templomépületben 
Sárkány Sámuel püspök és Zsilinszky Mihály egyház-
kerületi felügyelő elnöklése mellett. 4-én d. u. 6 órakor 
kerületi értekezlet lesz. Ezt követi 5-én délelőtt a tulaj-
donképeni közgyűlés. 6-án délelőtt gyámintézeti közgyűlés, 
majd folytatólag a közgyűlés befejezése következik. A 
kerületi közgyűlés tárgysorozata : 1. A kerületi felügyelő 
megnyitó-beszéde. 2. A közgyűlés megalakulása. 3. A püspök 
évi jelentése. 4. A horvát-szlavon egyházmegye szervezke-
dése. 5. Jelentés a kerület nőnevelő-intézetéről. 6. Jelentés a 
csekély javadalmazású lelkészek kongruájának kiosztásá-
ról. 7. A politikai községek egyházakhoz való beosztásá-

ról hozott u jabb szabályrendelet tárgyalása. 8. A lelkész 
választására vonatkozó szabályrendeletnek az egyetemes 
szabályrendelethez való alkalmazkodása. 9. A különféle 
bizottságok véleményes jelentései. 10. A kerületi és egye-
temes gyűlések jegyzőkönyveinek kapcsán hozandó hatá-
rozatok. 

Egyetemes ág. hitv. ev. egyház gyűlése. Az 
ág. hitv. evang. egyház november hó 6-án és 7-én tart ja 
ez évi rendes egyetemes gyűlését Budapesten, a Deák-téri 
ev. egyház épületének nagytermében. A gyűlésre az 
elnöklő báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő és dr. Bal-
tik Frigyes püspök ép most bocsátották ki a meghívókat. 

L e m o n d ó ág . ev. e s p e r e s . A békési ev. egyház-
megye közgyűlésén, melyet Mező-Berényben tartottak meg, 
Korén Pál esperes lemondoít állásáról. Az állást augusz-
tusban töltik be. 

I S K O L A . 
Liszka Nándor s Tóth József utódai. A deb-

receni főiskolai igazgató-tanács a napokban a kollégium 
kis tanácstermében ülést tartott. Ez ülésen döntöttek a 
pályázók felett, kik a Liszka Nándor nyugalomba vonu-
lásával a jogi tanszéken megüresedett közjogi és politikai 
tanszékre folyamodtak. A kiválóan fontos tanszékre dr. 
Galánffy János debreceni kir. alügyész, dr. Hangéi 
Vilmos pályáztak; kettőjük között a szavazatok egyenlő 
arányban oszoltak meg. Gróf Dégenfeld József, mint el-
nök, dr. Hangéi Vilmos javára döntött. A főgimnázium-
ból távozó Tóth József helyét, mivel csak egy pályázat 
érkezett be, csak ideiglenesen töltötték be egy segéd-
tanárral . Sáfrány Lajos volt segédtanár helvét pedig 
D. Nagy Sándorral töltötték be. 

I g a z g a t ó t a n á c s - ü l é s . A dunántúli ev. ref. egyház-
kerület főiskola igazgató-tanácsa e hó 4-én Czike Lajos 
kir. tanácsos, gondnok és Konkoly Thege Béla elnöklete 
alatt gyűlést tartott , melyen Antal Gábor püspök is jelen 
volt. Elintézték ez alkalommal a László-féle hagyaték 
ügyét is. Lakos Béla dr. helyettes tanárt — oklevelét 
bemutatván — a rendes tanárok közé vették ifel. Főisk. 
szeniornak a tanári kar Csomasz Dezsőt választotta meg, 
e választást az igazgató-tanács megerősítette. Intézkedett 
az igazgató-tanács az Erzsébet-, a főiskolai jóltevők- és 
a László-ünnep tárgyában. A főgimn. tanári kar javas-
latát, hogy a tanórák a jövő tanévtől délelőtt 8 — 1 tar-
tassanak, nem fogadták el. Végül elintézték a konviktusi 
segélykérvényeket. 

E G Y E S Ü L E T . 
F e l v é t e l i h i r d e t é s . A Nagypénteki Ref. Társaság' 

a budaörsi kamara-erdőben épített Erzsébet-menedék-
házába az őszszel tíz 6 — 7 éves fiút s ugyanannyi leányt, 
összesen husz gyermeket vesz fel. 

A felvételnél vallás, nemzetiség, illetőség, a gyer-



mekek törvényes vagy törvénytelen volta s az, hogy 
szülőik vannak-e vagy nincsenek, különbséget nem tesz. 
Egyedüli jogcím, az elhagyatottság, a nyomor. 

A gyermekek az elemi népiskola első és második 
osztályba vétetnek fel, s az állami népiskolai tantervben 
foglalt tárgyak mellett házi munkákra, kertészkedésre, 
házi iparra tanít tatnak, hogy később mint cselédek, mun-
kások, esetleg iparosok vagy földművesek kenyerüket 
megkereshessék. 

A felvett gyermekek a menedékházban az iskola-
köteles kor határai között 6—12, illetőleg 12—15 éves 
korukig neveltetnek. 

A folyamodványok augusztus i-éig dr. Kiss Áron 
elnökhöz (I. ker. Győri-út 9. sz.) adandók be. A folya-
modványokhoz melléklendők : családi értesítő, illetőleg 
kereszt (vagy születési) levél, vagyoni s erkölcsi bizonyít-
vány. Ha a felszerelés hiányos, a szükséges adatok be-
szerzéséről, a mennyire lehetséges, az elnökség gondos-
kodik. Züllőfélben levő, teljesen elhagyatott gyermekeknél 
elég az egyházi vagy polgári hatóság ajánlata is. 

A folyamodók kérvényeik sorsáról augusztus 20-áig 
értesíttetni fognak. 

Budapesten, 1900. július 1. 

Dr. Kiss Áron, 
elnök. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük elő-

fizetésük megújítására. 
* I g a z g a t ó s á g i gyű lés . Fontos gyűlése volt junius 

29-én az eperjesi ág. hitv. evang. kollégium igazgató 
választmányának Schmidt Gyula dr. országos képviselő, 
világi, és Glauf Bál főesperes egyházi társelnöksége alatt. 
A gyűlés több nagy jelentőségű tárgyat intézett el. Több 
előzetes bejelentés és ügy elintézése után tárgyalták a 
számvizsgálóbizottság jelentését s nagy örömmel vettek 
tudomást a kollégium vagyoni viszonyainak általános javu-
lásáról és megszilárdulásáról. Kollégiumi igazgatóvá egy 
évre dr. Sarudy Vilmos jogtanárt választották. Majd 
dr. Horváth Ödön kir. tanácsos, jogkari dékán előadása 
alapján részletesen tárgyalták a jogakadémia tanári kará-
nak nagy gonddal kidolgozott emlékiratát, a mely örven-
detesen tanúsítja azt, hogy a hazai ág. hitv. evangélikusok-
nak ez egyetlen jogakadémiája a fejlődésnek és a fel-
virágozásnak nem remélt magas fokára emelkedett. Az 
emlékirat összes határozati javaslatainak egyhangúlag tör-
tént elfogadásával, kimondották egy uj tanszéknek a jövő 
tanévvel leendő felállítását, melyre dr. Meliorisz Béla jog-
akadémiai magántanárt , ki egy évet, jelentékeny állami 
ösztöndíjjal, külföldön töltött, választották meg. Addig is, 
mig a tanintézet viszonyai a további rendezést meg fog-
jak engedni, rendezték a jogtanárok fizetéseit. Hálával 
vettek tudomást arról, hogy dr. Propper Adolf és neje, 
e lhunyt fióknak az emlékére, egy 4000 koronás ösztön-

díj-alapítványt tettek egy szegény sorsú, jó előmenetelü 
joghallgató részére, mely a tanári kar által vallásfeleke-
zeti különbség nélkül lesz kiosztandó. Beleegyezését adta 
az igazgató-választmány a jogtanári kar ama jelentős hatá-
rozatához, hogy a kollégium theológia hallgatói részére a 
jövő tanévtől kezdődőleg, a hazai magán- és közjog, 
valamint közigazgatási jog köréből előadásokat fognak 
tartani. 

* F ő g o n d n o k b e i k t a t á s . llegedüs Sándor keres-
kedelmi miniszter Brassóból julius 7-én utazott el Fagarasra, 
az oltani ev. ref. egyházközség ünnepélyes közgyűlésen 
leendő részvételre, illetve főgondnoki székfoglalójának meg-
tartása céljából. Este 8 órakor érkezett a miniszter 
Fogarasra, a mely fényesen ki volt világítva és két diadai-
kapuval ékeskedett. A miniszter, kit a község főbírája és 
a kereskedőtestület elnöke üdvözöltek, kíséretével együtt 
a főispánhoz szállott. Este 9 órakor az ev. ref. egyház 
200 terítékű díszvacsorát adott. Az első felköszöntőt 
Bausznern Guidó főispán mondotta a királyra, Puncséi 
lelkész a miniszterre, Bulla lelkész a miniszter családjára 
emeltek poharat. Hegedűs miniszter válaszában utalt az 
egyházi élet fejlesztésének állami szempontból való fontos-
ságára; mint főgondnok, úgymond, törekedni fog az egy-
házi élet fejlesztését a legteljesebb mérték előmozdítani. 
Másnap 10 órakor kezdődött a templomban az ünnepélyes 
beiktatási szertartás, melyen megjelentek a hatóságok fejei 
és a város összes előkelőségei. A szertartást egyházi ének 
és Pánczél lelkész imája nyitotta meg, majd Balla lel-
kész tartott szép egyházi beszédet. Ezután Pánczél lel-
kész beiktató beszéde és Váró tanfelügyelő, egyháztaná-
csos, üdvözlő beszéde következett, mire Hegedűs Sándor 
miniszter hosszabb beszédben válaszolt. Különösen hang-
súlyozta, a felekezetek közötti béke ápolása mellett, az 
egyház nagy feladatait a szociális bajok orvoslása és ezzel 
kapcsolatban a humanizmus szolgálata körül. 

* M a r o s v á s á r h e l y egy igen érdekes ünnepélynek 
volt színhelye a legutóbbi napokban. Az ősi kollégium 
falai közül 30 évvel ezelőtt kilépett tanítványok tartot-
ták meg összejövetelüket, .leien voltak a kollégium gond-
nokai, gróf Toldalagi László és Désy Zoltán alispán; 
Szőts Farkas, Lapunk főszerkesztője és Betri Elek, a buda-
pesti ev. ref. theológiai akadémia tanára is. 

* Be than ia . Bövid idővel ezelőtt mozgalom indult 
meg az ág. hitv. ev. lelkészek körében, hogy Modorban 
egy >Bethania* elnevezesü üdülőhelyet állítsanak fel. A 
gyűjtést az alapra már megindították. Az eddigi ered-
mény 500Ó koronát tesz ki. Melegen ajánljuk e mozgal-
mat az emberbarátok figyelmébe mi is. 

* Egy t e m p l o m pusz tu lá sa . Mint megdöbbenés-
sel értesülünk, a tótfalusi egyház temploma és lelkész-
laka és egyéb épületei e hó 11-én porig égtek, a község 
nagy részével együtt. Hiszszük azonban, hogy e súlyosan 
meglátogatott testvéreinknek, segítségére fog sietni az 
egész evangeliumi ref. egyház minden tagja, hogy a sze-
rencsétlenség okozta sebet, a szeretet minél előbb bekö-
tözze. 



* E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Herceg Odescalchy Gyulané, 
a nvitrai missziói templom alapjára 300 koronát, a buda-
pesti ref. ifjúsági-egylet megindítandó lapjára az ^Ébresztődre 
pedig 100 koronát adományozott . Isten áldása legyen a 
kegyes adakozón. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. M. Dobsina. Megkaptuk, azonnal fel is hasz-

náljuk. A másiknak, a mint lehet, sorát ejtjük, de még 
előbbiek szorongattak eddig is. A lap iránt intézkedtünk. 

F. L. Vác-Hartyán . Köszönettel megkaptuk. Mi-
előbb felhasználjuk. A levelet továbbítottuk. 

Cs. L. L e p s é n y . Ha így aratás végén, egy kis 
apróság tarlózás nem lenne terhére, köszönettel vennénk, 
mert a csűr kiürült. 

H. I. Pozsony . Köszönjük a szives figyelmeztetést, 
mivel még szóba kerül a dolog, felhasználjuk. Érdekes 
lenne, ha kegyeskednék talán személyesen hozzászólni a 
kérdéshez, mert a »Daily Express* hirei nekünk is aggá-
lyosak voltak. 

P á l y á z a t . 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolá-

jának tlieológiai akadémiájában üresedésben levő egyház-
történeti tanszékre f. évi május hó 25-én közzétett pályá-
zati hirdetés határideje, miután a beadott egy pályázati 
kérvény sem volt a szükséges mellékletekkel ellátva, 
meghosszabbíttatik. 

Felhivatnak tehát azon ev. reform, vallású, magyar 
honosságú lelkészek, a kik a Konvent által megállapított 
theol. akadémiai tanári minősítéssel birnak s ez állást 
elnyerni óhajt ják, hogy az érettségi bizonyítványnyal, 
a képesítettséget, nyelvismeretet, eddigi szolgálatot, családi 
és egészségi állapotot feltüntető okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket folyó évi aug. hó 31-ig adják be Antul 
Gábor püspök úrhoz, R.-Komáromba. 

A megválasztott köteles heti 11 órán a ker egy-
háztörténelmet, magyar prot. egyháztörténelmet, az ó- és 
uj-szövetségi kánon történetét s theol. encyklopaediát, 
adni elő s állomását, melynek javadalma 3000 korona 
törzsfizetés, 600 korona lakbér, 200 korona korpőtlék 
5-ször, legkésőbb f. évi október hó 1-én elfoglalni. 

Ó-Szőny, 1900. július 9. 

Dr. Darányi Ignác, Czike Lajos, 
vil. főisk. gondnok. egyh. főisk. gondnok. 

P á l y á z a t . 
A miskolci ev. ref. főgimnáziumnál az 1900/1901. 

tanévre két tanári tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. 
Az egyikkel, melyre a rendes tanárt a pályázók 

közül a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr nevezi 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. 

ki, a mathematikai és fizikai szak tanítása van össze-
kötve, heti 18 — 20 ó rán ; a másiknál, melyre helyettes 
tanárul egy évre ideiglenes jelleggel a fentartó testület 
választja a tanárt , a latin és magyar szak tanítása kíván-
tatik, más tárgyakkal is kiegészíthetőleg heti 18 — 20 órán. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles tanárok és 
tanárjelöltek is, mert okleveles pályázók hiányában a 
helyek helyettesekkel is betöltetnek. 

A rendes tanár évi fizetése 2400 korona és 480 korona 
lakáspénz, továbbá 200 korona ötödéves pótlék, mely 
800 koronánál magasabbra nem emelkedhetik; de a törzs-
fizetés a felsőbb fizetési osztályokba sorozás folyamán egész 
3600 koronáig emelkedhet. 

A helyettes tanár fizetése 1600 korona és 240 korona 
lakáspénz. 

A pályázók ev. ref. vallásukat, végzett tanulmányaikat , 
képességüket, esetleg eddigi szolgálatukat, katonai álla-
potukat, egészséges voltukat igazoló okmányaikkal felsze-
relt folyamodványaikat alólirott főgondnokhoz folyó évi 
augusztus hó 1-sö napjáig adják be. 

Miskolc, 1900. jul. 1-én. 

Mikuleczky István, 
2 — 2 ev. ref. főgondnok. 

Pályázat tanári állásra. 
A szarvasi államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál latin-német nyelvi tanszékre pályázhatni. Ilyen 
képzettségűek hiányában latin-magyar nyelvre képzettek-
nek van előnye. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 forint 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől szá-
mít. A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 fo-
rintig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén előlép-
tetésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak kö-
telezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok birnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próbaév után figyelemben ré-
szesülnek. 

Nem oklevelesek csak helyeltesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálataikra, hadkö-
telezettségükre vonatkozó irataikat f . évi julius hó 29-ig 
a főgimnázium igazgatóságához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1900. julius 1. 

Mikolay Mihály, 
2 — 3 főgimn. felügyelő. 

Fele lős szerkesztő : Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

VARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Egyházunk feladata.* 
Ezék. XXXVII. 

Ott, »a babi loni vizek« mellett , nagyon szo-
m o r ú vi lág volt K. e. 580 táján. Egy agyont ipor t , 
l á n c r a v e r t nép nyögöt t ott szomorú rabságban . 
Szolgaférf iak bána táva l , gye rmekvesz te t t anyák 
fá jda lmáva l , meggyalázot t szüzek szégyenével volt 
t e r h e s a levegő. A dávidi zsol tár ege tve rő hangja , 
I s ten-d icsérő é n e k e egy nagy sóha jba ful t belé. 
Fűz fá ra függesztve, hang javesz te t t en ha l lga t tak a 
hegedők , a sosanim, s a h á r o m h ú r ú lant. Nem 
volt a n n a k a népnek r eménye , csak kétségbe-
esése . A könyörgés is e lhal t a j akán a sírástól . 
Maga a prófé ta is, Ezókiel, búsan nézi a Kóbár 
folyó siető hab ja i t , némán , szóta lanul várva, 
mikor vész el m á r egy egész nép. 

Ugyan van-e s z o m o r ú b b lá tvány egy hal-
dokló n e m z e t n é l ? Ezék ie lnek m e g kellet t tanul-
nia, hogy van, s az — egy halot t nemzet. Onnan 
a r e t t ene t e s gyász helyéről , melynek rémí tő 
h a n g j a a lánccsörgés vala, onnan r a g a d j a el őt 
a lélek, valamely völgy mellé. Melyik volt az a 
vö lgy? A Hinnon-vÖlgy volt-e, vagy a Jozsafát , 
vagy Megicldó bús vidéke, a mit látott lé lekben 
az I s tennek embere , ki t u d n á azt e ldönteni m a ? 
Az Í té letnek völgye volt, telve, fehér csontokkal , 
melyek között nagy zörgéssel futot t keresztül 
a pusz ták sakál ja , »mer t a te temek felet te igen 
m e g s z á r a d t a k vala«. 

Egy halot t n e m z e t ! Va lamikor Izrael szine, 
virága. Az erős férf iak, mint L ibanon cédrusa , 
a deli i f jak számosan , mint a ha jna l ha rma t -
cseppjei . S most mindmeganny i fehér csont. Ott egy 
koponya mered rád ü r e s szemeivel , s a te te jén 
t á tongó nyí lásán belátsz ü regébe , a hol valami-
kor agyvelő gondolkozot t . Itt száraz bordákon 
fütyöl bo rza lmas dal t a szél. N e m r é g boldogsá-
gé r t dobogot t e bordák mögöt t a szív. Amot t 

Elmondatott július 16-én a Kálvin-téri templomban 

erős lábszárcsontot szorongat egy csontököl. Az 
a láb — egykor ép, erős — diadalmas tusá ra 
indult , a kéz hadve rő kardo t szorongatot t . Fent 
a halom tete jén egy ál lkapca fogsora látszik 
hangta lan hahotá jáva l gúnyolni a rá bámuló 
élő ember t . Még nem rég tán diadalmi dalt éne-
kelt az az ajak, mely lesorvadt róla. Oh ! lesz-e 
ezeknek va laha fe l támadása . A prófé ta nem is 
mer i kérdezni sem. De megkérdez i az Ű r : »Mit 
gondolsz e m b e r n e k fia mege levenedhe tnek-e e te-
t e m e k ? Ki t udna felelni e r r e ? Az Isten emberé-
nek nagy hi te tud . . . Te tudod U r a m !« »Pró-
fétál j há t e t e t emek felől, mond jad nekik, az 
Ú r mondja a z t : »Én lelket adok belétek«. Es 
a p rófé ta nem habozik, nem okoskodik, nem 
tétováz, h a n e m »prófétál , a mint parancsolva 
lőn« s »a te temek egybemenének , mindenik 
tetem az ő te teméhez«. Te csodála tos hitű Ezó-
kiel, ki egy haldokló ország jajja, kétségbeesése, 
egy r ab nép lánccsörgése közepet te tudtál pró-
fétálni egy halot t nemzet fe l támadásáról , hadd 
t anu l junk a te hitedtől mi is. 

Ped ig ha van nemzet , kinek múl t ja eleven 
t a n ú s á g é tör ténet mel le t t ,az a nemzet mi vagyunk . 
Hányszor nyög tünk bús igát, s borí tot ták orszá-
gunk rónáit , völgyeit a mi ifjaink temete t len 
csontjai , számosan, mint a hajnal ha rmatcsepp je , 
ós az Ú r adot t m inékünk mindig ú j r a a szabad-
ság lelkéből, az életnek erejéből. Hogy csak 
egyet ke t tő t említsek, mikor r eánk zúdul t nap-
kele tnek ór iása a török ; mikor Mohács után 
ott feküdt nemze tünk szine királyával együt t 
temete t len a h a r c mezején ; mikor magyar 
anyák gye rmeke húsán élt az e rdő dúvad ja ; s 
a kinek kezét nem gyötör te közülünk bilincs, 
annak a lelkét béní to t ta békó : ugyan ki támasz-
tott fel bennünke t . Ugyan honnan nyert erőt az 
agyon t iport , szétszakgatot t , két féle igába kötö-
zött nép a r r a a t emérdek küzdelemre, melyet 
é letéér t , testi, lelki szabadságáér t háromszáz 
hosszú esz tendőn vívott. Mert, hogy valaminek 
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kel le t t tör ténni , az bizonyos, va l ahonnan kellet t 
erőt , t a r t a lma t nyern i annak a népnek , ki erő-
te len vo l tában egy c sapás r a ö s s z e z ú z ó d o t t ; de 
ezu tán a c sapás u t án feláll s mesébe illő harc-
cal bebizonyít ja , hogy él, s az é le thez j u s sa van. 
Micsoda erő m u n k á l t a B o c s k a y , B e t h l e n , Rákóczy 
n é p é b e n ? Az Ú r n a k lelke volt az, az evangé l ium, 
mely éppen a k k o r közlöt te ve lünk megelevení tő 
ere jé t , mikor m á r ba r á t a ink e ls i ra t tak , ellen-
sége ink k iö rü l t ék m a g u k a t vesz tünkön . »Azt 
m o n d j a az Úr, Én adok lelket a t e t emekbe« . 
Bizony Ő adot t . 

A másik nem is régen tör tónt . Még egyi-
k ü n k - m á s i k u n k szíve oda van hozzá kötve egy-
egy fájó szállal. A mikor a ki nem volt közü lünk 
halot t , az leigázott r ab volt. A mikor gyászfátyol 
volt a r u h á n k ; sóha j t á s az egyet len nesz, a mi 
hal la tszot t k ö r ü l ö t t ü n k ; a mikor azt is s i r a t tuk , 
a kit e l t emet tünk , azt is, a k inek nem tud tuk 
siri h a n t j á t ; a mikor a da losok is e lha l lga t tak 
»száraz ágon ha l lga tó a j a k k a l ; « — a miko r a 
b iz ta tás k e s e r ű méreggé , a v igasz ta lás ö rü l é s 
g ú n y k a c a j á v á vált s zánkon ; a mikor egy egész 
nemze t »többó se vár t , se félt«, h a n e m k é r t e a 
h a l á l t : a k k o r is, váj jon nem az 0 egyháza , az 
evangé l iumi egyház volt-e, melynek sz ik lavárán 
meg tö r t az é l e tünke t megbén í tó e rőnek halá los 
ha ta lma. Az 0 e r e j ének beszédével prófó tá l ta t ta 
a k k o r is nekünk , »hogy az 0 k a r j a nem rövi-
dül meg«, hogy megalázza a gőgös Babilont , 
hogy leesik a fényes hajnal i csillag, hogy O 
pa rancso l a t e t emek felől, hogy egybe men jenek . 
Es egybemen tek . 

De mié r t bán tan i a fátyolos m u l t a t ? Azért , 
m e r t nagy s z ü k s é g ü n k van n e k ü n k ezekben a 
n a p o k b a n a mi t ö r t é n e t ü n k igaz t anúsága i r a . 
Nagy pusztu lás , nagy gyász, sok panasz, nehéz 
r a b s á g lak ja a mi Sionunkat , Sok a t eme te t l en 
ha lo t tunk , k iknek csont ja i r é m e k k e l töltik meg 
éjeink, ké t ségbeesésse l nappa lunk , sok foglyot 
vesz tünk nap-nap u tán , k iknek l ánccsörgése meg-
ron t minden nyuga lmat . A mi e l lenségeink pusz-
t í tásáró l számot ád a s ta t isz t ika . Ott megolvas-
ha t j a mindenki , hogy mikor mennyi t vesz te t tünk , 
s mikor fogyunk el egészen, me r t azt is számít-
g a t j á k el leneink, sőt k ics inyhi tűen m a g u n k is. 
Egyházi közé le tünk hang j a ö rökös panasz , csen-
des s i ránkozás , l éha sopánkodás , ké t ség te len je le 
p u s z t u l á s u n k n a k . Hát m é g a miről nem acl 
számot a s ta t isz t ika , a mi felől alig hangzik pa-
nasznak szava, a mi ős e l l enségünk , a bűn, h á n y a t 
öl m e g a mi h i tünk cselédei közül. O h ! meny-
nyien j á r n a k t emete t l en itt köz tünk , megoszla t ta -
t ásuk szagától t e r h e s a levegő. O h ! ha a r ró l 
veze tnének k imuta tás t , hány lelki ha lo t tunk van. 
Mennyi if jú h e v e r a mér t ék le t l enség , könye lmű-

ség, pa r áznaság , becs te lenség mezejón. Hány élet 
pusz tu l e l ,mie lő t t élet lehetne . Mennyi becs te len-
ség, bo ldogta lanság , halál lakozik ezrek és ezrek , 
egyének ós csa ládok sz ivében. Ott egy r é m e s 
a r c mered , reád , melyről lefoszlott a tisz-
t e s ség : amot t e rő te len lábak, és e l senyved t izmú 
Kezek k ín lódnak , i zmaika t e l sorvasz tá a pa rázna-
s á g ; itt egy a lkohol -őr j í te t te sziv, ott egy k icsapon-
gásbu t í t o t t a agyvelő, mindenü t t , m i n d e n ü t t mennyi 
f ehér halot t . Az a sok hazugság , k é p m u t a t á s , 
ember i fe l fuva lkodot t ság , n a g y h a n g ú önámí tás , 
menny i ha lo t ta t fekte t e g y m á s mellé, s azok 
mind a mi ha lo t ta ink , mind a mi vére ink . Mikor 
egy-egy szö rnyű eset, h á r m a s , négyes e m b e r i r t á s 
vagy valami szokat lan b ű n : gyermek- , hitves-, 
tes tvér- vagy szüle-gyi lkosság, nagy csalások, 
s ikkasz tások , melyek ez reke t tesznek tönkre , egy 
kicsit m e g r á n d í t j á k azt a ha ldokló kort , a k k o r 
h a n g o s a b b j a jga tá sunk , s szinte agonizá lva kér-
dezget jük,^mi lesz ve lünk ? Azu tán megin t sóhaj-
tozunk és nem teszünk semmit . P e d i g az élő 
Is ten is ké rd i tő lünk , mit gondol tok a t e temek 
fe lő l? S mi c s a k u g y a n g o n d o l k o d u n k is néha . Ez 
volna jó, az volna jó. Azu tán veszekszünk, minden ik 
a maga gyógysze ré re e sküdvén . Csak azt a más ik 
szót nem a k a r j u k hallani , é r teni , a mit szól az 
Ú r : »Ime, é f l bocsá tok ti be lé tek lelket és él-
teket. Oh ! ha mi azt el t u d n á n k hinni , hogy a 
mi egyházunk élete, nem egy csomó ember i 
ü g y e s k e d é s e r edménye , h a n e m az egyenesen az 
Isten aka ra t a , s hogy élet a b b a n csak úgy lehet , 
ha az 0 lelkéből ád belé, micsoda mege levene-
dés lenne abból. Ha mi oda á l l anánk prófétá lni , 
hogy igenis meg kell e l evenedni minden halo t t 
lé leknek, nem a mi e rőnkből , h a n e m m e r t Is ten 
a k a r j a ; a k k o r tö l tené be e g y h á z u n k h iva tásá t 
önmagáva l , n e m z e t ü n k k e l szemben . 

É r t s ü k m e g jól, micsoda szédí tően nagy 
gondo la t az, tudn i azt, hogy a mi é l e tünk nem 
n é h á n y ember i törvénytől , nem is b izonyos 
poli t ikai konste l lác ióktól f ü g g : h a n e m Is ten 
aka r j a , hogy é l jünk, és hogy é l jünk :Ó ad le lket 
belénk. É r t s ü k meg, micsoda e r ő f o r r á s van 
a b b a n egy n é p r e nézve, ha tud ja , hogy az ő 
létele felet t ö rök tö rvény őrködik , t e h á t nem 
kell félni igazság harcá tó l , ellen gyűlöletétől , 
nem kell megi jedn i a nép s z á m á n a k fogyásától 
sem, m e r t tíz igazaké r t is m e g m e n t i az Ú r 
az egész Soclomát. Egy lé t joga felől b iz tos egy-
ház, biztos nemze t micsoda ha ta lom. Mint a mi 
t ö r t é n e l m ü n k n e k l egszomorúbb nap ja iban , a mi 
e g y h á z u n k n a k ke l lene ma is h i rde tn i egész n e m -
z e t ü n k n e k ezt, m e r t n e k ü n k k e z ü n k b e j u t t a t t a 
Is ten az 0 e leven igéjét. N e k ü n k szól az ige : 
»Prófótá l j a t e t e m e k felől!« Az evangé l iumi egy-
ház fe lada ta az, hogy h i rde s se sz i lá rdan ha ldok-



l á s é s h a l á l f e l e t t I s t e n v é g e z é s é t , m e l y n e k i 
é l e t e t a k a r a d n i . É s m i e h e l y e t t j a j g a t u n k , 
s o p á n k o d u n k , p u s z t u l u n k . J a j ! h a m á r a p r ó -
f é t a i s e l f e l e j t e t t e a p r ó f é t á l á s t . F e l ! fe l , é d e s 
t e s t v é r e i m , k i k n e k f á j a s z i v e t e k , h o g y p u s z t u l -
n a k S i ó n f a l a i , s t e m e t e t l e n v é s z e l n é p ü n k s o k 
e z e r e , m o n d j á t o k e z t a z Ú r n é p é n e k , h o g y Ő 
s z ó l o t t f e l ő l e d , a t e t e m e k n e k ú j r a e g y b e k e l l m e n -
n i ü k . H i r d e s s ü k e b b e n a z i g a z s á g t a l a n , i r i g y , 
l o m h a , m á s é n a k k i v á n ó j a , e r ő t e l e n v i l á g b a n , 
h o g y I s t e n a z i g a z s á g n a k , s z e r e t e t n e k , m u n k á -
n a k , é l e t n e k l e l k é t k ü l d i r e á n k , m a j d m e g l á t j á t o k 
e g y b e m e n n e k a t e t e m e k . M í g i g y s a j á t t u d á s u n k 
m e g e m é s z t , a g g ó d á s u n k e l s o r v a s z t , h i t e t l e n s é g ü n k 
e l p u s z t í t , e m b e r i m e s t e r k e d é s ü n k m e g c s a l . A z t 
h i r d e s d e v a n g é l i u m i e g y h á z , h o g y n e k ü n k élnünk 
kell, m é g a k k o r is , h a m a g u n k n a k e s n é k j ó l a 
h a l á l , m e r t I s t e n ú g y a k a r j a ; a z t h i r d e s d , h o g y 
m i n d e n t e t e m n e k m e g k e l l e l e v e n e d n i , a k i h a l l j a 
a z Ú r s z a v á t ! E z t é s n e m á s t , s m a j d l á t n i fo -
g o d , s e r e g e i n k s z á m o s a b b a k l e s z n e k a t e n g e r 
f ö v é n y é n é l . 

N é m a h a l o t t a k , f e h é r c s o n t t e t e m e k . E g y k o r 
m i i s a z o k l e s z ü n k . E n n é l n a g y o b b b i z o n y s á g 
a l i g v a n , h i t e t l e n e m b e r e l ő t t is . D e a z i s b i z o -
n y o s , h o g y t e t e m e i n k f e l e t t m e g f o g á l l a n i e g y -
s z e r I s t e n n e k a m a p r ó f é t á j a , a n á z á r e t h i J é z u s , 
k i n e k s z a v á r a e g y b e m e n n e k m i n d a t e t e m e k . 
K é t r é s z r e o s z t j a a f e l t á m a d o t t a k a t . A z e g y i k 
r é s z m e g y a b o l d o g s á g r a , a m á s i k a k á r h o z a t r a . 
M e l y i k r é s z e n l e s z e l T e s t v é r e m ? A z a t t ó l f ü g g , 
m i k é n t p r ó f é t á l t á l a t e é l e t e d d e l a z Ú r m e g -
b í z á s a s z e r i n t . S h o l l e s z n e k m a j d s z ü l e i d , t e s t -
v é r e i d , g y e r m e k e i d , h a z á d f i a i , e g y h á z a d t a g j a i , 
b a r á t a i d ? J a j n e k e d , h a m i a t t a d j u t n a k k á r h o -
z a t b a ! Ü d v n e k e d , h a s z a v a d r a é l n e k ö r ö k icl-
v e s s é g b e n . 

Gergely Antal. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

írta: Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

(Folytatás.) 

E túlságos szigort lehet igazolni a komjáthi káno-
nokból, a sza tmárnémet i zsinat végzéseiből, a tarcali 
cikkekből, a zoványi és geleji kánonokból. 

Erre ad példát a tarcali 5 cikkely, midőn az egész 
egyházi elöljáróságtól megvonandónak tar t ja a papi szol-
gálatot, a keresztségen kivül, — midőn t. i. az elöljáró-
ság a papi bért vagy nem tudja vagy nem akar ja behaj-
tani. Ugyanezen cikkelyekben van szó arról is, hogy a 
káromkodökat , vagyis a z : »attát teremtettével összefog-
lalva kimondókat , — ha a tisztviselés büntetni késik: az 
egyház jogszerűleg k izárha t ja* . A kizárás tehát itt má r 
csak feltételesen tartatik meg, ha t. i. a polgári hatóság 
a vétkest meg nem büntetné. A Zoványi és Geleji káno-

nok különben telve vannak ilyenekkel; a 36-ik cikk ugyanis 
eképen intézkedik: a lelkészt gyalázó egyházak egy évig 
a papi szolgálattól függesztetnek fel*. 

Az 52. cikkelyben ezek foglal tatnak: »Idegenek, 
utasok kötelesek igazolni vallások felől magokat, ha élni 
akarnak az úrvacsorájával , ha nem zára t tak-e ki az egy-
házból s ha az úrvacsoravétel után kitűnt, hogy az ily 
egyének a gyülekezetből kirekesztett állapotban vannak, 
kalodába tétetvén megverettessenek a gyülekezet előtt*. 

A szent keresztség megutálóinak, minők a szociniá-
nusok, cigányok, lakhelyet sem enged az egyik törvény-
cikk a községekben. 

A 93. cikk igy szól : »Az úrvacsorával élést 3 
egymásutáni ízben elmulasztó, ha megintés után nem 
javul meg, 6 fr tra, ha bűnében megmarad, kizáratásra 
büntettessék, ha elhal ne nyerjen tisztességes temetést, 
azaz ne harangozzanak , ne énekeljenek felette, a nep ne 
kisérje ki ; természetesen értendő, hogy a ki ez ellen vétett 
volna, hasonló elbírálás alá jő, igy bizony könnyen meg-
eshetett, hogy a fekete könyv nagyon is megtellett a bűnö-
sök neveivel. 

A 97. cikk még ennél is jellemzőbb, midőn ezeket 
mondja : »Gyakran megesik, hogy a prédikátor tudta 
nélkül a kirekesztett személy 2 — 3 frt büntetéspénz lefize-
tése mellett visszavétetik az egyházba : így a fegyelem 
elenyész a gyülekezetben: annálfogva az ily kizárt sze-
mély egyházi, vagy polgári uton 12 frt homigialis díjjal 
egyező büntetéssel fenyíttessék meg*. 

A 100-ik cikkely ezeket t a r t a lmazza : »Midőn a 
polgári széken elmarasztal t parázná t az ő tarsa felmenti 
a bűnvád alól. mindketten nyi lvánosan verjék meg egy-
mást vesszővel*. 

Ha ezeket hozzávesszük, hogy ugyanezen időtájban 
jött be a megszégyenítésre oly igen alkalmatos bűnbánat i 
ruha , a szégyenkő alkalmazása és a szamártemetés , úgy 
körülbelül t isztában vagyunk a XVII. és XVIII. századok 
egyházfegyelmi eszközeiről. 

Tehát vessző, kaloda, pénzbírság, megszégyenítés s 
interdictum ! Mily messze távozás ez, nem azt mondjuk 
Krisztus elveitől, — hanem csak az első századok tiszta 
felfogásától és Kalvinnak az Insti túcióban foglalt elveitől! 

És a századok folyamáról számos feljegyzéssel 
találkozunk arról, hogy a zsinatokon kimondott elvek a 
gyakorla tban is alkalmaztat tak, habár meg kell jegyeznünk 
hogy az egyházi jegyzőkönyvek arról tesznek tanüságot , 
miszerint az egyházfegyelem gyakorlásánál a hány egy-
ház, annyi szokás. 

A sok közül csak néhány példára hivatkozunk e tekin-
tetben. Hogy a pénzbírság az egyházfegyelem tényleges 
eszközei közé tartozott, jellemző példa rá épen a f.-zem-
pléni egyházmegyéből a varannói látogatási körből a 
XVII. század elején felvett jegyzőkönyv eme p o n t j a : D. 
Bergerus dixit se nihil f requent ias audire quam illud 
Lélek dicunt unum bonum verbum et sequitur statim 
Lélek*. »Tilalmas: elsőben 1 frt, másodszor 3 vétetik 
raj ta, ha többször, toties quoties*. (Sárospataki füz. 1857. 
évf. 759. 1.). A kecskeméti anyakönyvi följegyzések szerint 
Kecskeméten úgy látszik, a pa r áznák büntetése 40 renes 
forint volt, a mit több személyes példa igazol; a szent-
györgyi esperes által Gömörmegye részére 1735-ben kia-
dott ekklézsiai punktumok 50 krtól 1 frtig terjedő pénz-
bírságot szabnak a vétkezőkre; a káromkodó s egyéb 
gonoszok büntetésének formája pedig ez volt: vasár-
nap reggeli prédikáció előtt nyaka, keze a kalodába tétet-
vén. a prédikációnak fogytáig ott szenvedjen, kijővén 
pedig, az egész gyülekezet előtt csapattassek meg*. 

A szégyenkő, a fekete ruha is egyetemesen érvény-
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ben lehetett, azt nemcsak a régi jegyzőkönyvekből látjuk, 
mint a kecskeméti, hol a penitenciát tartó bűnösnek a 
szégyenkövön kellett ülni, s az 1714-ben készített fekete 
gyászruhát kellett viselnie a templomban; s nemcsak a 
vásárhelyi egyház levéltárában van erre nézve bizonyság, 
hanem vannak egyházaink, melyeknek régiségtárában 
még mindezideig megőriztettek a bűnbánati öltönyök, igy 
pl. Mitrovics Gyula debreceni lelkész űr e tárgyban hoz-
zám intézett b. levelében arról értesít, hogy a debreceni 
egyház még mindig birtokában van egy ily régi egyház-
követésnél használt lepelnek, és nemcsak a B.-Újlakon 
1632 évben tartott zsinat tartalmaz erre nézve érdekes 
adatot, midőn végzései közt ilyen találtatik : »Liszkán 
Egri Kata dolga. Jakab deák és Gergeli deák az ekldézsia 
előtt azon instált, hogy mivel Ispán uram cum delectis 
Liszkán compositiot írott Fa rkas Mihály instanciájára 
Egri Katával és nem talált politika poenat, ekklezsia 
követésre méltónak Ítélte Egri Katá t ; instálták mondom 
azon, hogy Egri Kata az maga ruhájában maga székiből 
és nem vasárnap, hanem hétköznapon kövessen ekklézsiát. 
Egri Kata mellett való intercessiós levelére tetczett az 
ekklézsiának, hogy ez mint tartassék meg az ekklézsiák 
követésében, hogy ámbátor az maga ruhájában kövesse, 
de igen szurkos legyen, hogy gyászhoz hasonló legyen*. 
(Sárospataki íüz. 1864. évf. 151. 1.) 

A szamár-temetések személyes eseteire és egész 
gyülekezeteknek a papi szolgálattól való elvonásaira is 
vannak példáink; az elsőre, hogy a Varannón lakó bor-
bélyra nézve, mint templomba nem já ró contumax egyénre 
a vizitáció valósággal kimondta a szamár- temetés t ; a 
másodikra nézve pedig a Szűcs András féle-feljegyzések 
adnak felvilágosítást, midőn kimondotta ugyancsak a 
vizitáció a papi bérrel adós csengeriekre, hogy egy évig 
a papi szolgálat felfüggesztessék. 

Ime ezen vonásokkal lehet megrajzolni, hogy a ref. 
egyház három első századában mik voltak a fegyelem 
eszközei. 

Mi ok szülte, mily körülmények hozták létre, hogy 
e szigorú eszközök félretétessenek, — ezeket tanulmá-
nyunk végén fogjuk megvizsgálni és kifejteni; elég legyen 
most csak annyit megjegyeznünk, hogy mintha új, szokat-
lan területre lépnénk, hol friss és üde szellő csap meg 
bennünket, midőn a budai kánonokhoz jutunk. 

Ez sem veti el az egyházfegyelmet, mert hiszen 
49-ik kánonában azt mondja, hogy »semmi társaság sem 
állhatván fel fegyelem nélkül«, de mindjárt hozzáteszi: »ez 
pedig a társaság te rmészetéhez és céljához tartozik illő 
lenni ; és igy mondja tovább: »az egyházban is szüksé-
ges a fegyelem, de nem büntetés, vagy gyalázat, hanem 
jobbítás és botrányok elhárítása végett gyakorlandő, 
ugyanazért szeretettel és szelídséggel mérséklendő*. 

Ezért a budai kánonok is szükségesnek tartják, 
hogy »azokat, kik nyilván, vagy közbotránkozásra vala-
mely bűnöket élnek, előbb a lelkész, vagy más arra alkal-
matos, majd egy-két tanácsnokok, de mindig magánoson 
megintsék ; végezetre pedig, ha igy sem szállnának magokba, 
ha lehet, a helybeli eg.yháztanács intse meg*. Szigorúbb 
fegyelmi eszközül a budai kánon, csak az úrvacsorától 
való eltiltást ismeri el, midőn nyilván kimondja, hogy ez 
az egyházi fegyelemnek legfőbb foka, de e jogot nem 
hagyja a lelkész, vagy presbitérium kezében, nehogy ön-
kényesen jár janak el, hanem azt mond ja : »Borzasztóbb 
vétkekbe keverteket, ha azokban nemcsak lemarasztaltak, 
hanem azokat magok is megvallják és mégis megtérni 
nem akarnak, jelentsék be a megyei konzisztoriumnak, a 
kinek tiszte leend az egész dolgot megvizsgálni, vajjón 
eltiltassanak-e az úrvaesorájában való részesüléstől* ? 

Természetesen szólanunk sem kell arról, hogy teme-
téstől, lelkészi szolgálattól való eltiltásról, pénzbírságok, 
vagy testi büntetésekről szó sincs sehol a budai káno-
nokban ; sőt azt a személyt is, a ki az úrvacsorától való 
eltiltás által, mintegy részleg kivettetett az egyházból, a 
megyei konzisztorium ítélete által nem akar ja közgyalá-
zatnak kitenni, melyhez a régi kor atyái nagyon értettek, 
hanem a visszavételt is szelid szeretettel kívánja gyako-
rolni, midőn igy intézkedik, a megengesztelődés és vissza-
vétel módja azokra nézve, a kik a megyei konzisztorium 
ítéletei által az úrvacsorájábani részvételtől eltiltattak, igy 
leend, »hogy a töredelmesek a helybeli egyház lelkésze 
előtt megjelenni, magokat bünbánókul kijelenteni; a lel-
kész pedig őket egy két tanácsnak jelenlétében vissza-
fogadni és legelső alkalommal az úrvacsorájábani részvét-
hez, a mi a megengesztelődés nyilvános bizonysága leend, 
ereszteni tartozik. De ha valaki az ily fegyelemmel bélyeg-
zettek közül lelkiismeretének még nagyobb nyugalmára 
akár az egész egyháztanács, akár az egyházi gyülekezet 
előtt is nyilvános bűnbánatot és megengesztelődést kívánna 
állani: annak meg nem tiltatik«. 

Tehát a nyilvános rekonc.iliatiot csak abban az eset-
ben kivánja megtartani, ha ezt maga az illető lelkiismere-
tének nagyobb megnyugtatására óhaj t ja . 

Tudjuk ugyan a budai zsinat naplóiból, hogy az 
egyházi fegyelemnek e szelídített módja csak heves ellen-
állás után fogattatott el, de végre is a hatalmas Vay 
nyomán ez az álláspont győzedelmeskedett. 

Kik gyakorolták a fegyelmet? 

Most lássuk ama másik, sokkal nehezebben meg-
fejthető kérdést, kik gyakorolták az egyházi fegyelmet és 
kiknek kezében voltak letéve a fegyelem fegyverei a 
magyar ref. egyházban. E kérdés ugyanis csak azok előtt 
látszhatik felületességből felvetettnek, a kik a magyar 
egyházi alkotmány fejlődésének különféle fázisait mélyeb-
ben szemügyre nem vették; mások előtt e kérdés felvéte-
lének szüksége azonnal előtérbe lép. 

Ha e kérdésről a priori gondolkozunk : azt kellene 
mondanunk, hogyha egyházunk Kálvin hittételeit fogadta 
el s szervezetének kiépítésében is utána indult: úgy az 
egyházi fegyelmet mindjár t kezdet óta az ő tanítása és 
példája után gyakorol ta ; tehát kezdet óta presbitériumok 
kezében kellett letéve lenni az egyházi fegyelemnek. De 
hogy presbitériumokról egészen a XVII. század első har-
madának végéig szó sem lehet sehol a magyar hazában . 
— az a kánonok és egyházi jegyzőkönyvek alapján ma 
már teljesen eldöntött kérdés és igy az egyházi fegyelem 
a jelzett korig a papok kezében van. Hiába keresünk a 
XVI. század folyamán a kánonokban oly pontot, mely az 
ellenkezőt bizonyítaná, ilyet nem találunk. A tarcal-
tordai hitvallásban ugyan ilyen tétel is foglaltatik : »Mindenek 
előtte ar ra kell vigyázni, mit jegyezzen az ekklézsiából 
való kitiltásnak nevezeti : tudniillik az egyházi tanácsnak 
sententáját stb«. Ugyanitt mondat ik : » Meg kell tartani, 
hogy ez a hatalom semmi különös embernek nem ada-
tik, hanem az egész egyházi tanács gyülekezeteinek*, sőt 
továbbá : »hogy még az igaz és törvény szerint való egy-
házi tanácsnak sem szabad legyen maga tetszéséből 
mindjárt a lelki fegyverhez nyúlni. (26 art.) 

De hogy ezek csak ártatlan elméletek a tényleges 
gyakorlattal szemben, azt bizonyítja az, hogy az egy-
házi tanácsszervezet sehol a XVI. század folyamán több 
helyen elő nem fordul : s a büntető közegekre, vagy 
csak ál talában történik utalás, — mint : »keresztség és 
ú rvacsoraszakramentumát nem szolgáltatjuk k i« ,— másut t : 



»a tolvajokat, paráznákat btb. egy-két megintés után ki-
közösítéssel büntetendőnek nyilvánítjuk stb. (Debr. nagyobb 
cikkek 47.), vagy: a felvételt és kibékülést köteles az 
egyház teljesíteni, avagy pedig határozottan is kimondva 
találjuk, hogy a fegyelem gyakorlásának ki a közege? 
midőn pl. a baranyai kánonban ilyen kifejezésekre talá-
lunk : »A békétleneket tiltsa el a pap az úrasztalátó). 
(40 k). »A kiosztást előzze meg az intő tanítás, melyet 
könyv nélkül mondjon el a pap*. A méltatlanokat, ha oda 
bocsátja, úgy vétkezik, mintha a szent jegyeket a kutyá-
nak vetné. (42 k ) 

A mi pedig azt illeti, hogy sokszor a presbiteri 
nevezet is előjön, s presbiterekről szó van a kánonokban, 
világos, hogy ezek alatt lelkészeket kell érteni. De még 
sem egyedül gyakorolták a lelkészek a fegyelmet, mert a 
kanonokban több hivatkozás van a diakónusokra, a kik 
a fegyelem dolgában bizonyosan megosztoztak a lelkész-
szel. Igy pl. már a második erdődi zsinat IV. cikke igy 
szól: »A szent vendégséghez senkit sem kell addig bocsá-
tani, míg a lelkipásztor-, avagy dékántól nyilvánosan, 
avagy maganlag meg nem gyóntattatott*. Ez a diakónus 
név, mint a lelkész mellett működő segéd neve többször 
előfordul a kánonokban. 

A XVI. század egész lefolyása alatt tehát a fegye-
lem majdnem kizárólag a lelkész kezében volt összpon-
tosítva. 

És igy volt ez a XVII. századnak majdnem 4-ik 
tizedeig mindenütt. Az 1609-ben kelt Bethlen-féle artikulu-
sok úgy intézkednek, hogy: >egyházfiakat pedig minden 
helyeken igen hiteles, jó lelkiismeretű zálogos embereket 
constituáljanak, kik miatt kárt ne valljanak az ecclésiák*, 
mely intézkedésre nem lett volna szükség, ha van a lel-
kész mellett presbitérium, mely a fegyelmet is kezeli. 
Még jobban megerősíti ez állítást a XVII. század köze-
pén megindult és hullámokat vert independens mozgalom, 
melynek célja volt a régi papi igazgatás helyére a pres-
biterit állítani fel. De még ezután is jó ideig nincsenek 
presbitériumok az egyházakban, mert pl. a szatmár-
németi zsinat végzéseiben, mely épen ez independens 
mozgalom szelidítése végett tartatott 1646-ban, ilyenek 
olvashatók: »Óhajtjuk, hogy mihelyt nyomorú sorsa 
népünknek engedi, presbitériumok állíttassanak fel«. A 
99-ik cikkelyben pedig — előre bocsátván, hogy milyen 
tulajdonságok kivantatnak a presbiterektől, — azt mondja 
folytatólag: 'Egyházunk jt len szerkezete mellett nálunk 
úgy, mint más nemzeteknél ezen presbitériumokat ugyan 
felállítani nem lehet, de azért nem akadalyozzuk meg, 
hogy a világiak közül is szóllíttassanak meg oly kegyes 
és értelmes férfiak, kik a peres ügyek eldöntésére nézve 
közremunkáljanak, mely gyakorlatba is fog hozatni, 
mihélyest a körülmény engedi, a polgári ügvhatóság, 
szuperintendensek, esperesek tekintélyének csorbítása nél-
kül*. A későbbi kánonok és egyházi jegyzökönyvek mu-
tatjak is, hogy ezen óhaj fokozatos fejlődéssel kezdett 
vaiósulni. Igy pl. az 1715. kelt tarcali cikkely már nem 
csupán egyházi gondnokokról, vagyis egyházfiról beszél, 
hanem egyházi elöljárókról, az V. cikkely pl. igy intéz-
kedik: »IIa az égése egyházi elöljáróság elhanyagolja az 
egyházigazgatast, papi bér beszedését, deputatio által 
intessek meg;« a 19-ikben pedig ez van : »az egyház-
látogatókat tartoznak az ekklézsiai elöljárók tisztelettel 
elfogadni:* Az 1735-ben Bodrog-Keresztúrban tartott érte-
kezlet következtében pedig, ellenállás után bár, de bejön 
az egyházi igazgatásba a világi elem is és ennek folytán 
a presbitériumok is hovatovább mindenütt megalakulnak; 
tehát körülbelül a XVIII. század közepe az az időpont, 
melyre a presbitériumok felállítását tehetjük, a presbi-

tériumokét, melyek intézték az egyház közügyeit s a 
fegyelmi esetekben is intézkedtek. 

De ez alatt aztán a presbitériumok egyetemes, az 
ország legtöbb részére kiterjedő felállítását kell értenünk 
s nem azt, hogy már az independens eszmék hangozta-
tása előtt is ne lettek volna presbitériumok itt-ott, melyek 
a fegyelmi ügyekben is intézkedtek. 

(Folyt, köv.) 

T Á R C A . 

A katholikus áldozár és a protestáns 
lelkész. 

(Folytatás és vége.) 

Természetesen, mi nem akarunk ítélkezni. De hat 
nem azt mutatják-e a jelek, hogy a szép tehetségekkel 
megáldott, nemes latin fajok pusztulóban vannak ? Pedig 
itt korlátlan hatalma volt az egyhaznak, itt az áldozárok 
akadálytalanul érvényesíthették lelki erejöket és azt kér-
dezzük ama kesergő lelkű hivő katholikussal: »Hogy nem 
tudott az egyház ezekből a nagy nemzetekből jobbakat 
nevelni? Spanyolország miért megy a végromlás felé? 
Olaszország miért beteg népének széles rétegeiben ? Hogy 
nem tudnak a mi nyugoti testvéreink azzal a minket is 
izgató perrel (Dreyfusz-per) rendbe jönni? Ha meggon-
doljuk, hogy az áldozár megtagadhatja Istennek békes-
ségét a neki nem engedelmeskedő embertől s bezárhatja 
előtte a mennybe vezető utat, tehát a legnagyobb befo-
lyást gyakorolhatja annak lelkére, hát akkor azok az 
áldozárok hogy nem tudták megjavítani Olaszországban a szo-
ciális viszonyokat ? Hogy nem tudták kivetkőztetni az 
elvadultságból az embereket? Miért engedték meg a vallás-
ellenes hatalmaknak, hogy ezek tegyék kezöket a társa-
dalom negyedik osztályára ? Miért vonták magokra ennek 
az osztálynak a gyűlöletét, mikor ők a szegényes és ala-
csony sorsot dicsőítik s a világ fényét és gazdagságát 
kevésre becsülik?* 

Kérdésbe teszszük: nem ismeri-e el a katholikus 
egyház is azt, hogy a keresztyénség hasonló a naphoz, 
a mely az ő melegítő sugaraival az emberiség életének 
minden egészséges lelki csiráját életre kelti ? Nem ismeri-e 
el a katholikus hit is azt, hogy a keresztyénség erő, a mely 
szorosan össze van kötve mindazzal, a mi csak jó, nemes 
és nagy van a világon? De hát a délen és nyugoton 
lakó katholikus keresztyének miért olyan tudatlanok ? Az 
ő lelki erejök miért nem ápoltatott elegendőképen ? Miért 
fordulnak elő a katholikus népek között ama nagyszámú 
szabadalmasok, kik semmit sem akarnak immár tudni a 
vallásról? Szabad-e haragudni, ha azt feleljük : »A katho-
likus hozzá van szokva ahhoz, hogy papjában mintegy 
az Istenséget látja. Ha aztán csalódik benne, ha az az 
áldozár megszűnik szent, földfeletti hatalom lenni reá 
nézve, hite egyszerre porba hull, nem látja az égit, az 
istenit, nem látja azt, a mi ezekben tényleges valóság*. 
Meg vagyunk győződve, hogy ezt nemcsak mi mondjuk, 
hanem velünk együtt a nemesebb érzésű katholikusok is 



beismerik. De épen ez a szomorú igazság adja ajkainkra 
a kérdést : nincsen-e más eszköz a katholikus egyház 
á l ta l követelt feltétlen engedelmességnél arra , hogy a hivek 
a sötét hatalmaktól megszabadít tassanak s világosságra 
és békességre vezéreltessenek ? Mi azt hiszszük, hogy igen. 
Mi protestánsok a szabadságra appellálunk és azt hisz-
szük, hogy célt lehet érni a szabadsággal.* 

A tekintetben tökéletesen egyek vagyunk a katho-
likus egyházzzal, hogy a protestantizmus nem ismer áldo-
zárokat. A protestáns pap egyáltalában nem áldozár. A 
katholikus egyház méltó joggal mosolyog a lutheránus 
és anglikán lelkészek kísérletezése felett, kik abban f á r a -
doznak, hogy bizonyos áldozári tekintélyt és méltóságot 
szerezzenek maguknak. Mihelyt áldozárság után vágyó-
dunk, abban a pillanatban már katholikusok akarunk 
lenni. A protestáns pap testvér a testvérek között. Mi 
együttesen egy családot alkotunk. Az egyikre mesterség, 
a másikra tanítói hivatás van bizva, a harmadik vala-
mely üzletben mint kereskedő forgolódik, a negyedik a 
szent dolgok tanításával van megbízva s a r ra van hivatva, 
hogy az evangélium drága kincsét megőrizze számunkra . 
Mit jelent tulajdonképen ez a szó ; pap vagy parochus ? 
Ezt a szót többféleképen értelmezik ; én az eleitől fogva 
használt jelentését tartom az igazinak. De hát mi volt 
régenten a parochus ? Hivatalnok, a ki nagy útvonalokon 
állomásozott és a kinek az volt a feladata, hogy az át-
menő császári küldöncöknek szállást és ellátást nyújtson. 
Innen aztán a parochus a vendéglős fogalmával esett 
össze közönségesen. Mikor keresztyén gyülekezetek kép-
ződtek, a testvéri közösség egy tagjának az a feladat 
jutott, hogy az egész gyülekezet nevében barátságos 
vendéglátást gyakoroljon. Es a gyülekezet eme megbízottja 
ugyanaz volt, a ki a közönséges istentiszteletet is vezetni 
szokta. A szerény viszonyok között levő p a p a gyülekezet ven-
déglőse volt századokon keresztül. Igy van ez keleten sok 
tekintetben ma is. Ott a főnöknek, a seiknek, kell az 
idegeneket vendégekül látni. 0 azonban előkönyörgő is 
egyúttal, a ki községe lelki ügyeit vezeti, érdekeit ápolja . 
Tudjuk azt is, hogy Graubünden félreeső völgyeiben ma 
is a pap a vendéglőse az oda tévedt szerényebb állású 
utasoknak. Ránk nézve már , kik városokban lakunk, 
megváltoztak a viszonyok. A derék vendéglősök magukra 
vették az utasok testi ellátása gondját és a mi közre-
működésünkre semmi szükségük nincs többé. Most tehát 
már csak a lelki ellátás gondjával van dolgunk ás arra 
törekszünk, hogy lelki értelemben vett üdítő itallal és 
tápláló eledellel lássuk el híveinket és az idegeneket a 
hosszú, fárasztó életúton. 

Nagyon örvendek annak, hogy minket schweizi lel-
készeket, nem hívnak pásztoroknak, mint a hogy Német-
országon hívják őket. Ez a szó »pásztor* önkénytelenül is 
a juhnyáj ra emlékezteti az embert. Már pedig ez a hason-
lat egyáltalán nem illik ránk, mert van-e a juhoknak 
joguk valahol a világon arra , hogy maguk válaszszanak 
maguknak pásztort, hat év múlva meg túladjanak raj ta 
ha nem bírja tetszésüket? Lainez, a hires jezsuita generális, 

azt mondta a tridenti zsinaton: »a mi híveink j u h o k ; 
a juhok pedig semmi magasabb értelmi tehetséggel nem 
biró lények s ép azért nem is vehetnek részt az egyház 
ügyeinek intézésében*. Ez a kép egészen távol áll tőlünk. 
Mi nem akarunk pásztorok lenni. Gondoljuk csak meg a 
dolgot: »Fiatal pap lép a gyülekezetbe, a ki fiatalos lelke-
sedését, örvendező hitét, szeretetét és reményét nyújt ja 
jegyajándékul a maga híveinek. Mindig meghat az engem, 
ha ilyen fiatal embert látok, a ki még nem ismeri az 
emberi élet sivárságait. Olyan férfiakkal és nőkkel hozza 
össze sorsa, a kik tapasztalat és életbölcseség tekintetében 
meszsze felette állanak, a kik talán a keresztyéni érzület 
tekintetében is magasabb helyet foglalnak el. Olyanokkal 
hozza össze sorsa, kik jobban tudják viselni a szenvedés 
és lemondás k eresztjét, mint Ő. Mit tegyen az ily fiatal 
e m b e r ? Tanuljon hálásan és alázatosan az érettebbektől, 
ne játszsza a pásztor szerepét azokkal szemben, a kik 
Isten előtt magasabban állanak ő ná l a ; szóljon igy hozzá-
juk : »Szívesen állok szolgálatotokra Istentől nyert tehet -
ségeimmel«. Mi prédikálunk, de hát mit prédikáljunk ? 
Iskolás gyermekeknek tekintsünk-e benneteket, az élet har-
caiban, bajaiban és kísértéseiben megérett embereket, s 
mondhat juk-e nektek : »Most ezen az úton kell haladno-
tok, majd meg a más ikon!?* Nem, a m i t mi prédikálunk, 
az az a hit, a mely mindnyájunk közkincsét képezi. 
Akkor prédikálunk a legjobban, ha azt beszéljük, a mi 
szent meggyőződésként él lelkeitekben, ha úgy beszélünk, 
hogy szinte azt vélitek, mintha mi belátnánk lelketek 
fenekére. Igen, mi az általánosan ismert tapasztalatokra 
támaszkodunk, mi a Jézus szellemében, »a kinek szivünk 
egész melegsége és hűségével szolgálunk*, a keblek mélyen, 
csodálatosan szunnyadozó titkos érzelmek hatalmát éleszt-
getjük. Mi a ti, önkéntes helybenhagyástokhoz folyamo-
dunk, mi azt a szent tüzet táplálgatjuk, a mit lelketek 
zaj talan szentélyében magatok gyújtottatok. Mi szívesen 
csatlakozunk mindama jó és szent dolgokhoz és eszmék-
hez, a mikért ti az élet ünnepélyes óráiban lelkesültök, 
mi ar ra törekszünk, hogy a közös szent emlékek ne hal-
janak ki és a közös új remények ragyogó fényt hintse-
nek földi éltetek sötét óráira. Mi a népek, nemzetek, az 
egész emberiség közös lelkiismeretére appellálunk, a mind-
nyájunkkal közös ellenségek ellen harcolunk s a minden 
emberi törekvés, üdv és békesség közös, legfőbb céljára 
irányítjuk az emberek figyelmét. Helyeseljük, ha szorgal-
masok és igyekezők vagytok hivatási körötökben és szí-
vesen gyönyörködünk ártat lan örömeiteknek. De ne feled-
jétek el, hogy az ember valami magasabbra is van hivatva 
s nemcsak ar ra , hogy a földet élvezze! Nem elég az, ha 
ti csak szorgalmas hangyák vagytok, hanem jusson esze-
tekbe, hogy ti Istennek fiai vagytok, hogy ti olyan titkot 
hordoztok magatokban, a mi túléli a földi élet rövid tar-
tamát ! Mi magunk kívánjuk nevelni gyermekeinket ! De 
épen ezen elkülönített nevelés által kívánjuk elérni, a 
a mennyire lehetséges, azt, hogy gyermekeink önálló meg-
győződésre tegyenek szert s azt mondják maguknak : 
»Igen, ez igy van. ez nem lehet máskép*. Arra törek-



szünk. hogy ezek a gyermekek magok lelkesítsék mago-
kat a Jézus Krisztus követésére s hogy konfirmációi 
vallás- és fogadástételök csak visszhangja legyen a lel-
köke» boldogító bizonyosságnak, a legkívánatosabb életcél 
felé való törekvésüknek. Mi a szabadságra kívánjuk nevelni 
őket . . . 

Új házasok egybeadásakor nem kérdezzük az egybe-
kötendők hitfelekezeti állását, hanem egyszerűen azt 
mondjuk nekik: »Ha házasok akartok lenni,^legyetek jó 
szívvel egymáshoz, vegyétek komolyan az esküt, vetél-
kedjetek egymással az önzetlen odaadásban, úgy, a mint 
azt a Jézus iskolájában tanultátok. Az igazi házi boldog-
ság titka abban az őszinte szívbeli jóságban van, a mely 
a maga adományaival szívesen és készséggel áll életársa 
családja szolgálatára. Nem a szerencse és a fény tart ja 
ifjan az embert, hanem az az önmagáról megfelejtkező 
szeretet, a mely örül az örülőkkel, sír a sírókkal, a mely 
nem ismer magasztosabb dolgot a másokért való mun-
kálkodásnál, a mely a komoly órákban önként buzdul 
áhítatra és imádkozásra*. Igy beszélünk mi az új háza-
sokhoz és rájok hagyjuk a helybenhagyó, vagy nem 
hagyó feleletet. Mi nem nézünk szivük fenekére, hanem 
azt mondjuk nekik: »Ha szent elhatározással jöttetek ide, 
akkor, de csak is akkor illik rátok az Úr igéje: »A mit 
megkötünk a földön, az megköttetik az égben is*. 

Mi nem kívánunk gyónást ; de ha valamely zakla-
tott kedély meghozza nekünk azt a legnemesebb adományt, 
mit ember embernek adhat, a föltétlen, teljes bizalmat, 
szívbeli hálával fogadjuk azt. Igyekszünk igazolni, hogy 
mi ezt a bizalmat végtelenül sokra becsüljük, a mennyiben 
alámerülünk gondjaiba, aggodalmaiba, átérezzük szenve-
déseit. Igazi erőt és bölcseséget kérünk Istentől ahhoz, 
hogy a megfáradtak és megterheltek ne távozzanak el 
vigasztalanul tőlünk, hogy a csüggedtek új életkedvet 
kapjanak és az ingatagok szent elhatározásra buzdulja-
nak. Mindaz, a mit mi, a személyes bizalom által támo-
gatva, a szorongatott lelkek vigasztalása és megnyugta-
tása érdekében zajtalanul tehetünk, mindaz működésűnk 
koronáját képezi. Mikor szegények jönnek hozzánk, 
nem mindig segíthetünk rajtok, azt az egyet azonban 
igyekszünk bebizonyítani, hogy Jézus nem hiába tanított 
becsülni a szegényeket, hogy mi nem feledtük el ezeket 
az igéket: »A mit az én kicsinyeim közül egygyel csele-
kedtetek, velem cselekedtétek azt*. Sokszor tapasztaltuk 
mar azt, hogy annak a szegénynek többet ért az anyagi 
támogatásnál az, ha tiszteletteljesen bántunk vele egyéni-
leg és igazán át tudtuk érezni baját. 

Mi nem toljuk magunkat a betegekre és haldoklókra ; 
de hálásan fogadjuk, ha magukhoz hivnak. A nyomorú-
ság tanyáján mindig erőt vesz rajtunk az alázatosság 
érzése, mikor ar ra gondolunk: mennyivel könnyebb a te 
élted útja, mint ezé a megalázott, agyongyötört emberé! 
Te egészséges vagy, neked nem kell birkóznod a minden-
napi megelhetés gondjaival. Itt azonban a hosszú, kinos 
betegség végzi kérlelhetlen munkáját , itt ártatlanok álla-
nak tehetetlenül a rettenetes ínséggel szemben. Az a 

beteg, kit a szenvedések hónapok és évek óta kötnek a 
betegágyhoz, olykor-olykor kérdő, néma pillantást vet 
ránk, mintha mondani aka rná : »Gondold meg, hogy köny-
nyebb vigasztalni, mint vigasztalódni! Gondold meg, hogy 
mily nehéz éjjel-nappal hordozni a keresztet!* Bizony, 
nekünk nem volna erőnk vigasztalni, ha a magunk nevé-
ben kellene vigasztalnunk; de mi nem akarunk egyebek 
lenni a Jézus igénytelen szolgáinál. A szorongatottat oda-
vezetjük a Jézus keresztjéhez, hogy az ő fénye gyújtson 
világosságot a haldokló beteg elhomályosult lelkeben. 
Vannak emberek, kiknek lelkiismerete annyira fel van 
izgulva, hogy lelki aggodalmai közepette igy szól: >Az 
én bűneim oly nagyok, hogy ön azokat meg nem bocsát-
hatja*. Az ilyennek nem azt mondjuk mi, hogy a »te bűneid 
megbocsáttattak tenéked*, mivel érezzük, hogy mi is 
bűnösök vagyunk. Hanem utasítjuk Jézushoz, a ki ezt 
mondá : ^Nagyobb öröm van az égben egy elveszett, de 
megtért bűnös felett, hogy sem mint száz igazakon*. Igy 
világítunk mi be a Jézus szövétnekével a nyomor, inség, 
aggodalom és kételkedés sötét völgyeibe. 

Mi szívesen szolgálunk Istentől nyert adományaink-
kal. Igen, mi az egyházról egészen demokratikusan gon-
dolkozunk. Minden munka tisztességes és becsülésre méltó, 
a mi a háztartás körébe tartozik. Az égi gazda szemé-
ben egyik sem ér többet a másiknál, mert minden mun-
kát végezni kell. Mikor az anya látható örömmel végzi 
a maga házánál a legnehezebb és legalacsonyabb mun-
kát, elevenen emlékeztet a Jézus eme szavaira : »A ki 
ti közöttetek első akar lenni, legyen a többinek szolgája*. 
Nekünk van háztartásunk, vannak gyermekeink és ezek-
nél fogva a legszorosabb összeköttetésben vagyunk gyüle-
kezetünk öröme- és bánatával. Érezzük az élet édességét 
és nem akarjuk, hogy ez másként legyen. Megértjük és 
osztjuk embertársaink mindennapi gondjait. Jólétük és 
nyomorúságuk, reményeik és aggodalmaik, az általános 
jólét minden kérdése érdekel bennünket, azért értjük aztán 
igazabban azokat a nehézségeket, bajokat és veszélyeket, 
a melyek lelki életünket a földi érzelmek, gondok, alko-
tások és élvek részéről fenyegetik és nem állunk köny-
nyen olyan követelésekkel embertársaink elé, a melyek 
földi hivatásukkal össze nem egyeztethetők. Mi nem kény-
szerítünk rájok semmi életformát, hanem csak segítsé-
gükre vagyunk abban, hogy összhangzatosan kössék 
össze egymással a lelki és a világi, az égi és a földi 
dolgokat és mindenik valósítsa meg a maga módja sze-
rint a lélekkel teljes emberiesség képét. Mi szolgálni és 
nem uralkodni akarunk és úgy véljük, hogy Jézus és az 
apostolok szerint cselekszünk, hiszen azt mondja az Úr 
az ő tanítványainak: »Ne örüljetek, hogy a lelkek szol 
gálnak nektek, hanem annak örüljetek, ha a ti nevetek 
felirattatik a mennyekben*. Az apostol pedig azt irja a 
korinthusiaknak : »Mi nem akarunk uralkodni a ti hitelek 
felett, hanem a ti örömeitek szolgái vagyunk*. Ám küzd-
jenek más hatalmak az uralomért, minket azonhan senki 
se akadályozzon abban, hogy nagy szerénységgel, de 
egyszersmind szivünk egész melegségével és odaadásával 



szolgáljuk. És mikor majd kikísérnek végső nyughelyünkre 
és mindenfélét mondanak felőlünk az emberek, az lesz 
a mi dicsőségünk legszebb koronája, ha azt fogják mon-
dani : »Ez már csakugyan hü szolga volt, igaz és hü 
szolga*. 

Dr. Furrer K. után 
Ruszkay Gyula. 

B E L F Ö L D . 

Gyülekezeti teendőink a mai felekezetközi 
viszonyok között. 

(Folytatás és vége.) 

E javaslatomban egészen uj vagy épen evangélium 
ellenes semmi nincsen, mert az evangéliumolvasás megvan a 
külföldi kálvinista liturgiában, a hitvallás megvan a mi 
úrvacsorai istentiszteletünkben és a konfirmációi ünne-
pélyes beavatáson; a textusfölvétel és prédikáció előtli 
egy vers ének meg van az erdélyi egyházkerületben és 
Tiszántúl sok helyen; a fenhangon mondandó fogadástétel 
és Miatyánk az énekléssel együtt a gyülekezet közre-
működésének kifejezése s egyszersmind hitéhez és egy-
házához való ragaszkodásának dokumentálása. 

Ilyen vagy ilyforma vagy más jobb változtatással kell 
istentiszteletünket széppé, vonzóvá tenni, hogy híveinket a 
templomhoz csatoljuk, hitükben erősítsük és egyházunk 
kebelében megtartsuk. 

De tovább menve templomi teendőink tárgyalásá-
ban : igen nagy jelentőségűnek és szükségesnek tar tom 
ú. n. vándor prédikátori állások szervezését, vagyis papi 
egyéneknek vándorprédikátorok gyanánt valő alkalmazá-
sát. Ilyeneknek működése, már csak az újság ingerénél 
fogva is, igen áldásos lenne. Élénkítené a vallásosságot, 
megtöltené templomainkat, felrázná a közönyösöket, szóval 
ettől a legüdvösebb eredményt várhatnók. Ez uj dolog 
lenne egyházunkban, de nem uj dolog külföldön és nem 
uj dolog még a pápista egyházban sem. Megvalósítása 
sem járna nagy nehézséggel, sőt a legkönnyebben meg-
valósítható, csak akarnunk kell. És most, mikor a reakció 
úgy dolgozik ellenünk, okvetlen akarnunk kell és meg 
kell valósítanunk, mert ezen intézkedésünknek jó ered-
ménye kimondhatatlan. 

Templomi teendőink után szólni kívánok továbbá 
— IlI-szor. — egyháztársadalmi teendőinkről. 

Az egyháztársadalmi tér igen nagy mező és igen 
szép mező, melyen a teendők egész sorozata vár reánk. 
És valljuk be, hogy ez a tér az, melyet eddig elhanya-
goltunk, vagy a melyen eddig nem elég odaadással és 
igen kevés sikerrel munkálkodtunk. Pedig a mit az isko-
lában és a templomban úgy szólva elméletileg tanítunk, 
hirdetünk és prédikálunk, annak itt kell megvalósulni, az 
életbe átmenni, életté lenni, különben munkánk keveset 
ér. Igen, e tér a gyakorlati egyházi élet, melynek milyen-
sége attól függ, hogy miképen tudjuk ebbe bevinni és 
megvalósítani az evangéliumi elveket és igazságokat. 
Nagy jelentőségű tehát és reánk nézve igazán életkérdés 
az, hogy a gyakorlati egyházi élet evangelizálására a 
legnagyobb gondot fordítsuk. Nem tagadom, hogy igen 
nehéz is itt a munka, rendkívül sok az akadály, a közöny, 
a részvétlenség; de kitartás és buzgóság itt is kell, hogy 
sikerre vezessenek. Itt kell igazán igénybe vennünk taní-
tóink és értelmesebb, kiválóbb világi embereink közremű-
ködését. És be kell vonnunk a munkába az if jakat és 

asszonyokat is. Tömörülnünk, egyesülnünk kell, munkába 
kell állítanunk egyházunknak minden tagját, egyházi éle-
tet s az életbe szellemet kell teremtenünk, igazi refor-
mátus közszellemet. 

Nem akarok és nem is szükség hosszasabban időz-
nöm e pontnál, hiszen nincs senki, a ki be ne látná az 
egyházi egyesületek szükségét és hasznos voltát; s e 
tekintetben már egyházunk kebelében is követésre méltó 
példák vannak előttünk — habár kevés számmal is, — 
ezektől tanulhatunk, de tanulhatunk még ellenségeinktől 
is, kik veszett ügyüket is ily egyesületek útján sikeresen 
propagálják. Mennyivel inkább kell nekünk e téren buz-
gólkodnunk, s mennyivel áldásosabb sikerrel kell nekünk 
magunkat biztatnunk, kik nemcsak saját meggyőződésünk, 
de minden józan gondolkodású és müveit ember szerint 
is a legjobb, legszentebb és legáldásosabb ügy előmozdí-
tásán fáradozunk, mely nemcsak egyházunknak, de hazánk-
nak is csak javára szolgál. 

Meg kell tehát kezdenünk egyháztársadalmi mun-
kánkat az egész vonalon a legnagyobb erélylyel és buz-
gósággal. Állítsunk, szervezzünk — kinek a mi legjobb-
nak tetszik — ifjúsági egyesületeket, köröket, könyvtárakat , 
ifjúsági olvasóköröket, sőt a hol lehetséges, egyházközségi 
nőegyesületet. Ezekben tartsunk és tartassunk felolvasá-
sokat, előadásokat a biblia, az egyházi élet, történelem 
slb. köréből. Világosítsuk fel itt népünket a házassági 
törvényekről, hogy a vegyesházasságoknál minő veszede-
lem fenyegeti. Itt nyílik igazán jó alkalom óvni híveinket 
a pápistás szokásoktól, minők: a búcsú, temetők kivilá-
gítása, temetéseknél gyertyák gyújtása, zászlók hordo-
zása stb. Itt kell felvilágosítanunk híveinket, hogy mi, a 
legjobb magyarok, de egyszersmind jó kálvinisták is az 
u. n. Szent István-napot, bárha a törvény azt ünneppé 
is tette, semmiképen meg nem ünnepelhetjük, mert nekünk 
nincsenek szentjeink és nem is kellenek, mert az az 
ünnep pápista ünnep s a klerikális állam méltatlanságot 
cselekedett velünk szemben, midőn azt ránk akar ta erő-
szakolni, mert a mi evangeliumi hitünkkel ellenkezik, 
hogy embert ünnepeljünk. Ily egyesület út ján fejthetünk 
ki nagyobb tevékenységet a szegény-ügy terén is, felka-
rolva, segélyezve és ápolva egyházközségünk szegényeit. 

Szóval, t. értekezlet, a legfőbb ideje annak, hogy 
egyházi munkálkodásunkban a gyakorlati élet terére lép-
jünk. Ne tétovázzunk azért, ne késedelmeskedjünk azért, 
hanem kiki, a mint neki Isten adta, munkálkodjék. Nehéz 
a munka, de nem lesz egyedül; mellette lesznek a jobbak 
és mellette lesz az Úrnak segítsége. Ha híveink látják 
munkálkodásunkat , buzgólkodásunkat, kedvet kapnak, lel-
kesülést nyernek, másokat is lelkesítenek és velünk együtt 
fognak munkálkodni. Ha felvilágosítottuk, ha öntudatra 
ébresztettük, hitünket, egyházunkat megszerettettük, ha erős 
kálvinista érzést és gondolkodást önthettünk beléjök, 
akkor nem kell többé félnünk sem a nazarenizmus, sem 
a felekezetnélküliség, sem a pápistaság veszedelmeitől. 

Végül, t. értekezlet, szólni kívánok még igen röviden 
mint fontos teendőkről — IV-szer — egyházközségeink 
anyagi ügyeinek rendezéséről s népünk terheinek keveshi-
téséről. 

A szellem működése az anyagban és az anyag által 
nyilvánul. Legszebb törekvésünk, legszentebb eszménk 
és célunk, halva született, kárba veszett, ha eszközeink 
hiányzanak annak megvalósítására. Hogy egyházaink nemes 
feladatukat betölthessék, szükségük van az anyagi esz-
közökre : szükségük van vagyonra, fgen fontos teen-
dőnk tehát nekünk lelkészeknek az, hogy egyházköz-
ségünk részére vagyont gyűjtsünk, nem a vagyonért 
magáért , hanem azért, hogy abból egyházi és iskolai szük-



segleteink fedezhetők legyenek és az által egv háztagjaink 
terhén könnyítve legyen. Az ávertálások, az egyházunk-
tól való elszakadások, jól tudjuk, nem azért történnek, 
mintha az evangélium ereje minden gyarlóságunk mellett 
is, a mi szánkban megfogyatkozott volna, vagy mintha a 
mi hitcikkeink idejöket multák volna, hanem"azért , mert 
ha templom, iskola vagy más egyházi épület emeléséről, 
vagy egyházi hivatalok fentartásáról van szó, mindjárt 
csak a kivetéshez nyulunk, mert nincs más alapunk, s 
így híveink terhét szapor í t juk, ezek pedig a teher elől 
menekülve — melyet eddig is mindig ők hordoztak — 
a felekezetnélküliségben vagy pápistaságban vesznek el. 

Vannak nekünk ős régi gyülekezeteink, de Kevés 
van közöttük, melyek vagyoni alapokat teremtettek volna 
maguknak. Úgy szólva napról-napra tengődve éltek és 
élnek ma is gyülekezeteink; nem gondoltak és nem gon-
dolnak ma sem a jöhető nagyobb bajokra. Szinte hallom 
az ellenvetéseket és felkiáltásokat e megjegyzéseimre. Tu-
dom én is az okoka t : az örökös szegénységet, elnyoma-
tást, üldöztetést; de mindezek dacára is azt mondom, 
hogy nem elég nekünk folyton csak a népre, mint élő 
tőkére támaszkodnunk, időnként előforduló nagyobb egy-
házi kiadásaink viselésénél, hanem ú. n. fentartási ala-
pokat kell teremtenünk. A legszegényebb, de életre való 
napszámos is ar ra törekszik, hogy heti keresményéből 
valamit félre tegyen és gyümölcsöztessen. Nohát nekünk 
is arra kell törekednünk, bármily szegények legyenek is 
egyházaink, hogy valamit félre tegyünk, gyümölcsöztessünk 
a jövendő számára. Igaz, hogy itt is csak a néphez mint 
élő tőkehez kell fordulnunk, de ezt úgy kell tennünk, 
hogy annak ne legyen teher. Ha csak pár forintot vagy 
néhány koronát is teszünk félre évenként, mint olyat, 
melynek bizonyos ideig még kamatját sem lehet elköl-
teni, s melyet a lehetőség szerint gyarapítunk, idővel szép 
tőkéhez juthat egyházunk. Igy létesíthetünk és kell mindenütt 
létesítenünk: templom, vagy torony, harang és iskola, 
vagy parókhia építési, fentartási, vagy egyház hivatal-
noki-fizetési stb. alapokat. Csak meg kell kezdeni és az, 
hagyományozás, adakozás, vagy takarékosság, kamatozta-
tás folytán növekedni fog. Ha tudja népünk, hogy van 
valami kis vagyona egyházunknak, melyhez ő is járult 
filléreivel, ez nemes büszkeséggel tölti e l ; ha tudja, hogy 
van egy vagy több alap egyházában, mely bár most 
csekély, de erősíti és élteti a remény, hogy el fog jönni 
az idő, mikor minden egyházi szükséglet azokból fog 
fedeztetni, tehát ha ő nem is, de gyermekei mentesítve 
lesznek az egyházi terhektől és igy ragaszkodni fog egy-
házához, sőt gyermekeibe is e reményt és ragaszkodást 
plántálja. 

Népünk terheinek kevesbítésére és igy egyházunk 
kebelében megtartására nézve további fontos teendő néz 
reánk az egyházi adózási viszonyok rendezésében. Erre 
nézve szerintem a vagyonosság szerinti fokozatos adózási 
rendszert kell életbe léptetnünk. (De ezzel nem foglalko-
zom, miután ez alkalommal Fábián Dénes kollegám fog 
ez ügyben előterjesztést tenni). 

Anyagi ügyeink rendezésével szorosan összefüggő 
az, miről még pár szót szólok. A méltatlankodás hang-
ját hallatom a magyar állammal szemben, mely velünk 
tiszta magyar egyházzal, mindig mostohán bánt. Eltaszí-
tott, lenézett, kitagadott, üldözött, szóval igazi mostoha 
gyermeke volt mindig a magyar református és mindakét 
protestáns egyház, a magyar államnak. A mi egyházunk, 
papjaiban, tagjaiban, szertartásaiban, istentiszteletében, 
intézményeiben, nyelvében magyar, nem vergál kifelé, 
nincs külföldi egyházfő parancsa alatt, igazi nemzeti 
egyház, legfőbb támasza volt mindig a magyar államnak 

mégis a magyar állam ezt soha nem méltányolta, sőt 
mindezek dacara ellenséges volt irányunkban. Egyházunk 
ugy egészében, mint egyes tagjai által mindig a legna-
gyobb szolgálatokat tette a hazanak és nemzetnek, leg-
utóbb is saját anyagi hasznának eldobásával az állam 
céljait mozdította elő a polgári házassági törvények létre-
jövetelében. Mi nem is tudunk mások csak magyarok 
lenni, mégis az állam mostohaságát kell éreznünk. 

A pápista egyház sohasem volt teljesen magyar és 
sohasem is lesz, papjai a legnagyobb részben ma sem 
magyarok, sohasem is voltak; egyházi nyelve idegen; 
külföldi befolyás alatt áll; mindig a legnagyobb akadálya 
és ellensége volt I-ső István idejétől kezdve az egységes 
magyar nemzeti állam megépülésének, folyton idegen 
befolyásoknak hódol; mégis ez az egyház a magyar 
állam kegyelméből olyan privilégiumokat és annyi vagyont 
élvez, a minőre nincs példa sehol a világon. De meg a 
a nemzetiségek is, mint a rác, az oláh, a szász, a melyek 
pedig mind ellenségi voltak e magyar államnak és min-
dig is azok fognak lenni, még ezek is élvezik a magyar 
állam bőkezűségét. Egyedül a magyar protestáns egyház 
az, mely mostoha gyermek. Igazán égrekiáltó igazság-
talanság ! 

Hogy állhatunk meg az óriási versenyben, hogy 
védhetjük meg egyházunkat azon fanatikus propaganda-
val szemben, melyet más felekezet az állami vagyon 
segítségével ellenünk folytat? Ugy, ha nekünk is meg-
lesznek eszközeink, melyek az óriási versenyben segítse-
nek. ugy, hogy a mi egyházunknak is lesz vagyona. Fil-
léreink összerakása által pedig sohasem lesz annyi 
vagyonunk, hogy egyházunk megerősítésére nagyobb dol-
gokat létesíthessünk. A mi vagyonunk az állam birtoká-
ban van, törvényadta jogunk van azt követelni. Ha óriási 
vagyonnal látta el a nem magyar pápista egyházat, ha 
jól dotálja még a nemzetiségi egyházakat is : nekünk is 
követelni kell a magunk részét. Az államnak mindig 
jogában áll rátenni kezét a felekezetek birtokában levő 
állami javakra s kötelessége az igazságos államnak igaz-
ságosan osztani meg azt a felekezetek között. De vegye, 
vagy ne vegye el, nekünk önmagunk egyházunk iránti 
sürgős és elodázhatlan kötelességünk egész vehemenciával 
követelni, hogy az állami javakból a minket illető rész 
kiadassék, vagyis, hogy az 1898. XX. t.-c. végre valahára 
foganatosíttassák. 

E követelésünk törvényes, jogos, méltányos és 
igazságos. 

* * * 

Igy, vagy ilyenformán, de mindenesetre odaadással 
és buzgósággal kell végezni teendőinket t. értekezlet 
minden téren: az iskolaban, templomban, egyháztársa-
dalmi téren és az anyagi ügyek körül, hogy a vesze-
delemmel szemben megállhassunk, hogy híveink egyhá-
zunkhoz való ragaszkodásunkban megerősíttessenek és igy 
egyházunkban megtartassanak. 

Végül a mondottakból kifolyólag a kővetkező javas-
latokat leszek bátor előterjeszteni: 

I. Az iskola korében. 
1. Mondja ki az értekezlet, hogy iskolánkba hozas-

sék be konfesszióinknak és az új-testamentum egyes 
részeinek tanítása ; mondja ki továbbá, hogy 

2. Vallástani iskolakönyveink református szellemííekké 
és hiterősitőkké tétele céljából átdolgozandók. Ezek iránt 
egyházmegyénk keresse meg a kerületet. 

3. Mondja ki értekezletünk, hogy szükségesnek tartja 
egy egyházmegyei leánynevelő-intézet felállítását, és ilv 
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i rányban keresse meg az egyházmegyét, hogy az küldjön 
ki egy bizottságot, mely annak felállítására nézve javas-
latot tegyen. 

II. Templomi téren. 
Mondja ki az értekezlet, hogy elvárja minden lel-

késztől, hogy a délutáni isteni tiszteletek alkalmával vagy 
máskor is konfessziőinkat magyarázza, mint hiterősítő esz-
közöket. 

5. Küldjön ki értekezletünk egy bizottságot, mely 
istenitiszteletünknek új, evangeliumi elemekkel bővítése, 
vonzóbbá tétele, szóval reorganizációja érdekében jövő 
évi értekezletünk elé javaslatot készítsen, vagy küldjön 
ki egyes egyént. 

6. Keresse meg értekezletünk az egyházmegyét, hogy 
az irjon fel a kerülethez vándorprédikátori állások szer-
vezése iránt. 

111. Egyháztársadalmi téren. 
7. Keresse meg értekezletünk az egyházmegyét, hogy 

az hivja fel minden lelkészét, hogy a helyi viszonyok 
szerint valamely egyházi egyesületet vagy kört, sőt a hol 
lehetséges, egyh. nőegyesületet létesítsen. 

IV. Anyagi téren. 
8. Mondja ki az értekezlet, hogy elvárja minden 

lelkésztől, hogy egyházában, habár a legcsekélyebb ősz-
szeggel u. n. fentartási alapot vagy alapokat alkot. 

9. Mondja ki értekezletünk, hogy az állami javak-
ból, mint a többi felekezetek megkapták, úgy egyházunk 
is követeli a maga részét; keresse meg azért értekezle-
tünk az egyházmegyét, hogy ez irjon fel a kerületre, hogy 
az sürgesse az illető forumokon az 1848 iki XX. t.-cikk 
foganatosítását.* 

Benkő István. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Luthardt lapjában olvasom, hogy a párisi nemzeti 

könyvtár egy becses kéziratnak a birtokába jutott, a 
melyet Kis-Ázsiában, egy a misszió terén elfoglalt tengerész 
fedezett föl. Máté evangéliumának egyik bibor pergamen-
ten görög nyelven irott töredéke az, a melynek arany-
betüit 5 rajz kiséri, s a melyeket nagy régiségi és művészi 
értékük miatt az illetékes akadémia reprodukálni is fog. 
Forrásunk nem szól ez evangéliumi töredék koráról és 
hitelességéről. Örvendetes azonban, hogy a keresztyén 
irodalom ősrégi okiratai még mindig megnyílnak a kutató 
elmék előtt. 

Azt irja továbbá az »Allg. Ev.-Luth. R.-Ztg.«, hogy 
Németország ev. tartomány egyházaiban az 1891-ik év ele-
jén mindössze 16,400 lelkészi állomás volt. Egy-egy lel-
készi állásra 1887 léleknek a gondozása volt bizva. A 
porosz egyesült tar tományegyházban 2058 hivő lélek esett 
egy lelkészi állásra. Az 1897-iki számlálás szerint 1954 lé-
lek esett egy lelkészre. Legrosszabb volt az állapot Berlin-
ben, a hol 1891-ben 10,404 lélek- gondozása várt egy 
lelkészre, mig 1897-ben már csak 8484 lélek. A viszo-
nyok javulása a lelkészi állások szaporításával függ össze 
Berlinben. De így is a hivők ily nagy száma miatt óriási 
nagy feladat vár a lelkészi állásokra a kura pasztorális 

* Ezen indítványok a 19. számunkban közölt alakban emel-
tettek határozatokká. 

tekintetében. Szerencse, hogy legújabban az áldásosán 
működő városi belmisszió is segít e bajokon. 

Döllinger, a kath. tudományosság e világhírű feje-
delme s a történetírás nagy mestere, egy nagy ösztöndíjat 
alapított oly szegényebb sorsú fiatal tudósok számára , a 
kik akadémiai tanulmányaik befejezése után a tanári 
pályára lépnek és tudományos i roda lommal is foglalkoz-
nak. Ez ösztöndíj 1901. január 1-én másodszor kerül ki-
osztás alá a Münchenben székelő bizottság által. Szól 
pedig ez az alapítvány, mely két évre szól s 2 ezer 
márkát teszen, a német birodalom területén lakó akad. 
hallgatóknak fakultásra és vallásfelekezetre való tekintet 
nélkül. »Igy hát egy prot. hallgató is élvezheti a jótéte-
ményt* — jegyzi meg Luthardt lapja, — mely annak a 
férfiúnak a nevét viseli, ki egykoron oly sok szitkot szórt 
Lutherre és a reformációra*. Mi pedig e megjegyzést azzal 
egészítjük ki, hogy viszont a későbbi Döllinger volt az, 
ki Luthert a németek legnagyobb prófétájának és legnép-
szerűbb fiának, kinek olyan volt a német nép, mint a 
lant a művész kezében. Döllingert tehát ma már Janssen-
nel és epigón történetgyártóival azonosítani vagy csak 
összehasonlítani még sem lehet. 

A Svájcban lakó lutheránusok gondozását ú jabban 
a boroszlói főegyházi kollégium szorgalmazza s a porosz 
királyság Rajnán inneni részében az önkénytes adomá-
nyok gyűjtése is meg van engedve. Luthardt lapja szerint 
Bázelben már 1894-ben lakott több mint 4 ezer, s Zürichben 
több mint 7 ezer lutheránus, nem számítva Svájc többi 
részeiben elszórtan található ezer meg ezer lutheránusokat . 
De azért Zürichben máig sem lehet egy méltó istentiszteleti 
helyiségről gondoskodni, s az ottani luth. lelkésznek el-
látását sem győzi a boroszlói főegyházi kollégium. Igy 
1899-ben 1815 márka volt a bevétel, 3800 márka kiadás -
sal. Hát szép és elismerésre méltó a buzgóság a diasporá-
ban lakó híveinkkel szemben. De ezért a lutherizmust 
nem látjuk veszélyeztetve Svájc szabad földjén, s a gya-
korlati egyházi élet terén nem tudjuk helyeselni az evan-
géliumnak ilyen szűkebb felekezeti korlátok közé való 
szorítását azokon a helyeken, a hol különben virágzik az 
evangélium- s hatásaiban nyilvánul a prot. hiterő és 
buzgóság. 

A lipcsei tudományegyetemnek a folyó nyári félév-
ben 3269 hallgatója van, vagyis egygyel többje, mint a 
mult nyári félevben, mig ez év téli semesterében 3481 
volt a hallgatók száma. A rendes hallgatók között van 
1783 szász, s 1486 más német vagy külföldi állami hall-
gató. A német államiak száma 1173, Európa többi részei-
ből 254, s 59 a többi földrészekről való. A hallgatók között 
van 296 theológus (köztük 218 szász), 1011 jogász 
(641 szász), 513 orvosnövendék (278 szász), 29 fog-
orvosi növendék, s 1401 bölcselethallgató (köztük 636 szász). 
S mivel a jelzetteken kivül még 318-nak van jogosultsága 
az előadások látogatására, azért a folyó nyári semesterben 
a lipcsei egyetem összes hallgatóinak a száma 3587. E 
szám is igazolja, hogy Németország a tudományosság 
hazájának mondható. A többi tudományegyetemek jelen 
félévi hallgatóságának a száma még nincsen közzétéve. 

A möllni 4-ik theol. tankonferencia aug. 27 s követ-
kező napjain ülésezik. Bröttner hannoverai lelkész prédi-
kálása után az előadások kezdődnek s im a következők : 
Klostermann Thomzen és Becker bibliamagyarázatokat 
tar tanak, mig Bestmann lelkész »a jeruzsálemi apostoli 
anyaegyházról*, Hasliagen rostocki tanár »a keresztség-
ről és újjászületésről*, Meyer lelkész »a megtérés Bitschlnél 
s a hitvallásos iratokban*, Althaus göttingai tanár »a 
lutheri tan szerinti lelkészavatásról*, Schmidt lelkész »az 
irvingianizmus simbolikájáról*, Muhlau kiéli tanár »Jeru-



zsálem topográfiájáról*, Pentslin lelkész »Balfour és 
Romanesről , mint a keresztyénség apologétáiróU s Voigt 
kiéli t aná r »SteinmeyerröU (berlini gyakorlat i theológus) 
stb értekezik. Mikor érünk mi rá ilyen tudományos elő-
adások megta r t á sá ra ! 

A müncheni belmissziói egyesület a napokban adta 
ki az 1899/1900- ik évről szóló 12-ik évi jelentését. Ez 
egyesületnek 6 női bizottsága is van, különben a maga 
működő tagjai t az ev. szeretet munkásság szolgála tában 
a nemesség, a tudomány , a magasabb hivatalnoki kar 
s a polgárság köréből sorozza. Az egyesület buzgó lel-
késze Ostertag, a kinek forrásunk szerint igen nagy része 
van az egyesület felvirágzásában. E belmissziói egyesület 
munkássaga igen tág téren terjed ki. Nincs a cura pasto-
ralisnak az a neme, s a népéletnek az a baja , a melyről 
az évi jelentés ne referálna. Ifjúsági és leány-egvletek. 
gyermekvédő egyesületek, szegényügy, az á rvák , elha-
gyottak, elbukottak s veszni indulók gondozása és ellátása, 
a vadházasságban élőknek s erkölcstelen életűeknek meg-
mentése , a gyermek-istentiszteletek stb. igen nagy szám-
mal szerepelnek a jelentésben. Egy da r ab szociális kérdés 
nyilik föl az olvasó szemei előtt, s nyomról-nyomra követ-
het jük az egyesület munkásságában a krisztusi evangé-
l iumnak kereső, megmentő és megtar tó erejét és hatását . 
A müncheni ev. gyülekezetnek az áldásosán működő 
belmissziói egyesülete máris oly nagy népszerűségnek 
örvend Bajorországban, hogy sokszor igen előkelő irók 
és művészek a jánl ják fel szolgálatukat az egyesület cél-
jaira. Im ez az evang. keresztyénség áldásos szociális 
ereje és ha tása e világi é le tben! A belmisszió nélkül 
egyházunkat ma már nem is képzelhetjük. S ha Luthardt 
szerint a bűnnek komoly felfogásáról, úgy szerintünk a 
belmisszió müvének felkarolásáról ismerjük fel ma a 
keresztyénséget a népek és nemzetek között. Ezt kell 
nekünk is komolyan felkarolnunk most és mindenkoron ! 

A XIX. század egyházi és szociális állapotairól 
minap igen érdekes és tanulságos előadást tartott Strass-
burgban. az ev. egyesület házában Naumami lelkész, az 
ismert nevü keresztyén-szociálista agitátor s a »Hilfe« 
szerkesztője. Az ev. hitnek sa já tos lényegéről, fejlődéséről 
és küzdelmeiről értekezett századunkban , azzal a vigasz-
taló erővel biztatva a maga hallgatóit, hogy van Is tenünk 
és Krisztusunk, a kivel bizvást át léphetjük az új század 
küszöbét. N a u m a n n t gyakori túlzásai dacára régóta is-
merjük, ki Stöcker udvari prédikátorral egyetemben mes-
terileg tudja megrajzolni és hiven visszatükröztetni korunk 
vallás-egyházi, politikai és szociális állapotait a népélet 
összes rétegeiben. A XIX. század bitéletét ismertetve fáj-
lalja az unió küzdelmeit s a német prot. t a r tomány-
egyházak egyesítésének meghiúsulását . Németország 1870. 
évi politikai egységét épen nem követte Rómával szemben 
annak ev. egyházi egysége, mely meggátolhat ta volna a 
Bismarck-féle egyházpoli t ikának Canossába való jutását 
s a német egyházpoli t ikának egyéb felszegségeit és íerde-
ségeit. Hisz ma a pápá? világuralom épen a prof. német 
b i rodalomban dominál, a minek épen a protestant izmus 
szakadozot tsága az oka. Erre való tekintettel épen nem 
fogadhat juk el Luthardt lap jának a m a megjegyzését, a 
mely szerint a prot. egyházi egység csak »az evangeliumi 
igazság* kárán jöhetett volna letre. Az evangélium csak 
nyer a tömörüléssel, s erejéből veszít a szétszakadozott-
sággal. Meggyőzően muta t ta ki végül Naumann előadása 
azt az igazságot, hogy az ev. hitnek nincs mit tar tania 
a természet tudományoktól , vagy a kritikától, s földerítette 
e hitnek sa já tos erejét és ha tásá t a személyiség, a jellem 
s a népélet gyökeres átalakí tásakor . 

A württembergi ev. társasat, mely 1830 óta áll fenn, 

a minap tartotta Stut tgartban rendes évi közgyűlését 
Burk prálátus bevezető imája és öltUr cannstadtí városi 
lelkész prédikálása után Wurm társulati másodlelkész 
terjesztette elő Jerem. 29. 7. nyomán a maga kimerítő 
évi jelentését. Közelebbről a jelentés az egyesület tevé-
kenységéről referált az igehirdetés, az egyesületi élet 
ápolása, a vallásos iratok terjesztése s a diakónia terén. 
Különösen nagy munkásságot fejt ki az egyesület a városi 
belmisszió összes ágaiban s a kolportázs ápolása és ter-
jesztésében. A börtönök és fogházak lakóinak vallásos 
gondozása a társulati belmisszió egyik elsőrangú tiszte 
és feladata, s e tekintetben máris igen szép eredményt 
tud felmutatni. Nincs a belmissziói megmentő és meg-
tartó munkásságnak az az ága, a melyre a társulat ki 
ne terjesztette volna körültekintendő evang. figyelmét. Évi 
bevétele volt 69,844, kiadása 68,249, függő adóssága 
146,747 márka . A terjedelmes évi jelentést s a közgyűlést 
Hopp stuttgarti lelkész imája zár ta be. Örömmel s igaz 
benső érdeklődéssel regisztrátul a társulat belmissziói mun-
kásságát, a melyből mi is tanulhatunk. Bárcsak mielőbb 
ébrednénk annak szükségére és hathatós felkarolására! 

Az ú. n. bázeli ünnepi hét (Baseler Festwoche) 
julius 2 — 6 napjain ülésezett. Missziói istentiszteletek és 
előadások képezték annak főbb tárgyait. Ágai közé tar-
tozik a prot. egyházi segélyegylet, a bibliai társulat , Izrael 
baráta inak társulata, a papi értekezlet, a testvéri egye-
sület, a missziói nevelő intézetek, a missziói társulat, a 
kisdedóvó intézetek s a gyermek-missziói istentiszteletek. 
Ez ágak mindegyikéről igen érdekes és tanulsagos jelen-
tések hangzottak el. A svájci protestant izmus életrevaló-
ságáról tesznek bizonyságot az ev. intézetek és intéz-
mények, a melyek méltók a megszívlelésre és a komoly 
követésre. 

A jeruzsálemi syriai árvaház június 17-én ünepelte 
meg Köln városában 3 évenként ismétlődő s a szent 
földre szóló missziói ünnepét. Az ünnepi istentisztelet 
után az egyesület házában nagyszámú közeli és távoli 
közönség jelenlétében Kahl müncheni dékán, Dieter stutt-
garti városi lelkész, Matthes pomerániai szuperintendens 
s Kahl berlini jogtanár referáltak az evangelizálás palesz-
tinai müvéről, a melyet az előadók mindmegannyian köz-
vetlen tapasztalatból ismernek. Ez a legnagyobb ev. 
misszió-ház a keleten, mely a német protestant izmus 
buzgóságának és áldozatkészségének s a müve, s a melyet 
2 évvel azelőtt a Krisztushoz címzett jeruzsálemi templom 
fölavatása alkalmával maguk a német császári felségek is 
fölkerestek s 3 órai tartózkodással kitüntettek. 400 hivő 
lélek lakja, s a Bir Salem nevü földművelő koloniát is 
buzgón felkarolja. A szentföldnek 2500 fiát nevelik e 
syriai á rvaházban evang. szellemben. Schneller apa és 
buzgó fia (jelenleg kölni) lelkész ez árvaház éltető lelke. 
Utóbbi irta meg tudvalevőleg »Kennst du das Land* c. 
müvét, mely Czékus László barátunk sikerült fordí tásában 
magyar prot. közönségünk előtt is ismeretes. A császár-
hoz az ünnepélyen intézett üdvözlő táviratra Schneller s 
a syriai á rvaház gondnoksága igen kegyes és meleg 
választ kapott . Ez á rvaház s a bavruthi angol főiskola 
egyik legáldásosabb oázisa a távol keletnek. Keleten az 
ev. protestant izmus örvendetesen haladó ügyét a német 
császári pár látogatása csak erősítette. 

A schlesvig-holsteini missziói társulat június 14 s 
köv. napjain Brecklum városában ülésezett. Az ünnepi 
hangulatot 3 haláleset igen megzavarta . Igy elhunyt a 
misszió megalapítója Jensen lelkész, s Kuhlmann és Innm 
misszionárius, kik éveken át szolgálták a legnagyobb 
önfeláldozással a kiilmisszió ügyét Indiában. A külmisszió 
a je lentés szerint Telugu és Jeypúr országaiban Madras 
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és Kalkutta között igen eredményesen működik, úgy hogy 
legutóbb 438 megkereszteltetett, s az összes kereszteltek 
szama meghaladja az 1100 lelket. Ezenfelül 720 pogány 
élvezi a keresztség tanítását. Jelenleg a misszió területét 
az éhség és kolera veszélyezteti, a mi a munkaerő cse-
kély számát tekintve igen megnehezíti a misszió müvét. 
Az éhínség lecsillapítására 20,000 márka gyűlt be, mig 
a külmisszió céljaira szolgáló szeretetadományok összege 
151.000 márkára rug. A külmisszió ügyét szolgálják 
továbbá Bahnsen missziói felügyelő és Bracker tanár 
által kiadott 250 missziói prédikáció, a havonként német 
nyelven 40,000 s dán nyelven 13,000 példányban meg-
jelenő »Pálmalevelek«, a 4500 példányban megjelenő 
»Missionsblatt« és a brecklumi »missziói tudósítások« 
4000 példányban. A nőknek szóló missziói folyóirat is 
mindig nagyobb olvasottságnak örvend a német protes-
tánsok körében. Az ünnepi szónoklatokat Tonnesen lelkész 
és Becker kiéli prépost tartotta igen nagy számú érdeklődő 
közönség jelenlétében. A közönséghez a szabad ég alatt 
lelkes felszólalásokat intézett dr. Wallroth holsteini gene-
rálsuperintendens és Wohlenberg indiai misszionárius. Máté 
24. 14-ről szóló bibliamagyarázat zárta be a missziói 
társulat épületes ünnepi közgyűlését. Jól esik konstatál-
nunk a német ev. hitbuzgóságnak ily épületes s lélek-
emelő felbuzdulását! 

A szászországi ev. protestantizmus bitbuzgóságáról 
szóljanak a következő adatok: A munkások kolóniájának 
szász egyesülete 177 embert foglalkoztat Vogtlandban és 
241-et a Lausitzban. Munka és takarékosság a jelszava, 
a melynek hiven is megfelelnek a munkások. Az egyesület 
évi bevétele 40,853, kiadása 39,898 márka. Vagyona 
4-08,177, adóssága 228,408 márka. A jelentés panaszko-
dik a szász királyság 3300 városainak és községeinek 
gyér adományairól, a melyek csak 13,000 márkára emel-
kedtek. Jelentékeny állami segélyben is részesül. — Az 
ev. luth. férfiak és ifjak egyletének szövetsége junius 16. 
és 18. napjain Bautzenben tartotta 4-ik évi szövetségi 
ünnepét. Többen mint ezeren vettek részt az ünnepeken. 
Az ünnepi beszédet Rühling lelkész tartgtta, mig Hansch 
diakónus »Hogyan dolgozzunk céltudatosan?«, Zacharias 
pedig »Az ifjúsági egyletek szervezetének értékéről* című 
kérdésről értekezett behatóbban. A szövetség az alap-
szabályok gyökeres revíziójának a kérdésével is foglal-
kozott. — A népkönyvtárak szervezésére és fentartására 
Szászországban az állam az utolsó 25 év alatt 400,000, 
több egyesület pedig 600,000 márkát fordított. A szász 
népnevelőegyesület különösen buzgólkodott a népkönyv-
tárak ügyének hathatós támogatásában, s a jelzett időben 
10,000 ezer márkát fordított 500 népkönyvtár fölsegélye-
zésére. Igy halad karöltve egymással az evangélium a 
műveltséggel a kis Szászországban! 

Madridban Alba hercegnek, a protestánsok hírhedt 
üldözőjének egykori palotájában ma a britt és külföldi 
bibliatársulat székel. Azok a termek, a melyekben egy-
koron a véres pápás inquisitorok tartották rémületet ger-
jesztő összejöveteleiket, ma telve vannak bibliákkal, uj 
testamentomokkal és zsoltárokkal. Innen terjesztik azokat 
a társulat lelkes ügynökei egész Spanyolországban. Im ez 
is a világtörténet egyik elmaradhatat lan ítélete! — jegyzi 
meg helyesen Luthardt »AIlg. Ev. Luth. K.-Ztg.«-ja. 

Franciaországban egyetemi kényszert akar alkal-
mazni a kormány az állami líceumok emelése s a szabad 
pápás tanintézetek ellensúlyozása céljából, mely kérdés 
nemsokára a képviselőház elé is kerül. A törvényjavas-
latot különféleképen fogják fel és tárgyalják a ' lelkiisme-
ret s az akad. tanszabadség szempontjából a prot. és 
pápás körök egyaránt. Főleg a pápás tudományos világ, 

p. o. Maignen apát >francia igazság* c. lapjában a tudo-
mányos igazság megtagadásával azonosítja a törvény-
javaslatot. A merev pápás dogmatizmus oka e törvény-
javaslatnak, mely, mint XVI. Gergely, IX. Pius és XIII. Leó 
pápák példája, de főleg a hírhedt Syllabus igazolja, meg 
nem tűri a tudományos kutatás szabadságát. A pápás 
egyház önöntnagának tulajdonítja a csalhatatlan igazság 
immunitását, s igy a liberálizmussal s a tudományos 
kutatással soha meg nem békülhet. Példa rá Schell würz-
burgi tanár esete. Ennek a pápás szellemnek a meg-
törése célja a törvényjavaslatnak, a melynek további 
sorsára kíváncsiak vagyunk. 

A marburgi egyetem theol. fakultása Kölbing gnaden-
feldi testvérgyülekezeti szemináriumi theol. igazgatót, és 
Meinhold bonni egyet, theol. tanár t és ismert nevű ó-szöv. 
tudóst és írót, s a berlini egyetem theol. fakultása Titius 
kiéli theol. tanart causa honoris theol. doktorokká nevezte. 
Érdemes férfiakat érte e legnagyobb tudományos kitünte-
tés. Úgy az egyházi élet, mind az irodalom terén kitűnően 
szolgálja az Ur ügyét! — De gyászhirek is érkeztek 
Németországbői, a hol a protestantizmusnak napjainkban 
Sommer kőnigsbergi egyet, theol. tanár és Ilolzhauer 
müncheni középiskolai tanár , a »Neue kirchl. Zeitschrift« 
ismert nevű szerkesztője egyik legnagyobb halottja. Mind-
ketten a pozitivebb felekezeties theol. taniránynak voltak 
lelkes hivei. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 
A gömöri ágostai hitv. ev. esperesség 

virágzó kora. 
(Folytatás és vége.) 

A tanügy különben az esperesség szivén feküdt, 
az egyházlátogatás mindig a tanítóra és iskolára is kiter-
jedt. Midőn 1641. ápril 17-én a Homonnay Mária által 
felépített sumjáczi templom az esperes Lovcsányi Kristóf, 
Holz Jakab, betléri Golczius Joákim, rozsnyói lelkész-
alesperes és még 12 lelkész közbenjöttével roppant ünne-
pélyességgel felszenteltetett, meghagyatott, hogy a felépítendő 
iskola költségeit a leányegyházak (Vernár, Telgárt, Pohorela) 
egy harmadrészben viseljék és u. o. 1643. január 30-án 
az egyházlátogatás alkalmával a tanító fizetése iránt is 
történt intézkedés. (Prot. Rimanovi 902—904. 1.). 

A kérdésre : mit tanítottak akkor az iskolában? az 
egyházlátogatás jegyzőkönyveiben találjuk a választ ; így 
a dobsinai iskolát illetőleg 1637. február 9. kelet alatt 
olvassuk: »úgy az iskolában, mint az a lumneumban * a 
grammatikából és dialectikából vizsga tartatott, mely a 
tanítók és az ifjúság becsületére vált (in quo honeste 
steterunt, Prot. Rimanovi 734. l.)« és rozsnyói iskolát 
illetőleg 1642. február 20. kelet a la t t : »a német tanító 
(Peschkover Dániel) Hutter Lénárd theologiáját, Philippus 
grammatikáját és rhetorikáját szorgalmasan forgatta a 
tanuló if júsággal* (Prot. Rimanovi 823—824. I.). 

Ezen adatokból már azon törekvés is kitetszik, mely 
az ifjúságnak osztályokra való elkülönítésére vagyis oda 
irányult, hogy a magasabb tantárgyak előadása másra 
és az elemi oktatás is másra bizassék. mi pl. Dobsinán, 
hol az (elemi) iskola és az alumneum között már különb-
séget tettek, életbe is volt léptetve. 

* Ezen »alumneum< a nagyobh deákok iskolája volt, melyben 
a mai középiskolák bölcsője keresendő. 



4. Vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 

Gömörmegys e korszakban is ma jdnem folytonosan 
a háborúk színhelye lévén, a lakosság anyagi és" erkölcsi 
pusztulását látni kényszerült . A magyar felkelő hadak, a 
német zsoldosok és a ka landozó törökök nem ismertek 
kíméletet, a láás ták a jólétet, megmételyezték a jó erköl-
csöket. Hiszen elég Szén Péter, gömör-panyit i leikész, az 
1641-ben török rabságba hurczolt barka-lucskaiak és az 
1643/4-ben kifosztott hárskút iak szomorú sorsára hivat-
koznom, hogy beigazoljam, mily nehéz volt e korban a 
létért való küzdelem. A különféle hadaktól kiszívott, a 
töröktől súlyos adókkal terhelt, folytonos rettegésben élő 
nép vagyonilag tönkre menvén, az erkölcsi sülyedés is 
megindult . A hűtlen elhagyás, házasságtörés és is tenkárom-
lás eseteivel az e korból reánk maradt jegyzőkönyvek-
ben igen sürün találkozunk. Az 1637. év és 1642. évi 
egyházlátogatások alkalmával ismét és ismét utasí tat tak 
a hívek, hogy az isteni tiszteletet el ne mulasszák, az 
úr testét sürün élvezzék, az átkozódást és káromkodás t 
valamint a gonosz emberek tá rsaságát kerüljék! De bá r -
mily szigorúan lépett is fel az egyház, az ál talános 
sülyedésnek gátat vetni nem volt képes. Az esperesség s 
minden tagja összes befolyását vetette latba, hogy tekin-
télyét fentar tsa és az erkölcsi hanyat lás t megakadá lyozza : 
a káromkodás t botütésseí és birsággal sújtot ta, ki a 6-ik 
parancsola t ellen vétett, nemcsak egyházi fenyíték alá 
esett de a polgári hatóságtól is büntetést vett és ismétlés 
esetében könyörület nélkül kiűzetett a helységből. E tekin-
tetben a lelkész és a taní tó épen nem képezett kivételt, 
így pl. 1643. január 16-án a tamásfalvi lelkész fiai »házas-
ságtörés gyanú ja miatt* a balogi vár börtönében és bilin-
csekben sínylődtek. (Prot. Rimanovi 8 2 9 — 8 3 1 . 1.). 

Feltűnő, hogy e borzasztó korban is Magyarország 
e vidékén a művészet meleg ápolásban részesült, miről 
tanúbizonyságot tehet a templomok e korbeli berendezése 
és díszítése, a mennyire — elég hézagosan — az egyház-
látogatások jegyzőkönyveiből ismerjük. Szép kárpitok, 
gyönyörű oltárképek, értékes ol tármüvek és csinos farag-
ványok majd minden templomban voltak úgy, hogy aztán 
1637. március 11-én Hárskúton nagyon feltűnt és vissza-
tetszett, midőn az egyházlátogatás az ottani templom falain 
nem képeket és faragványokat , hanem . . . . zsíros hús-
daraboka t (laridis pinquibus) látott; no de a »magyar 
énekek feltűnő kellemes dallama c sakhamar elfelejtette az 
esperes úrral a csúnya látványt!* (Prot. Rimanovi 760. 1.) 

E korszakot jellemzi hogy: 
1. az egyház minden polgári dologra és in tézményre 

rányomta a maga bélyegét, minek beigazolására elég 
a dobsinai iparos ezéhek nagvobbára e korszakban ké-
szült a lapszabálya i ra hivatkoznom, melyek nagyobbrészt 
L a c h a n o s a r k o s ( K r a u t u n d Fleisch) Mihály, lelkész-alesperes 
tollából folytak és az intenfélelemre, a templom szorgal-
mas lá togatására és a vasá rnap megünnepelésére különös 
súlyt fektetnek.* 

2. az eljegyzést e korszakban is ép oly szentnek és 
fe lbonthata t lannak tekintették, mint a házasságot. Péld. 
Gotthárd János rozsnyói bíró hasonnevű fia eljegyezte 
magának , Erzsébet néh. Grünblath Gáspár ba jadon leányát 
és a gyűrű váltás is megtörtént , midőn a leány egyszerre 
meggondolta magát és vissza küldte a jegyet. A dolog az 
esperességi t anács elé került , mindkét fél ügyvédet váltott, 
kiknek közbenjöttével 1631. évi február 5-ik és 19-ik napjain 
Rozsnyón az ügyet tárgyalták, mely alkalommal hiába 
védekezett a lperesnő Fabriczi György és a »szt korona« 

* Lasd a dobsinai városi levéllárban lévő czéhszabalyokat. 

(esperesség) előtt, hogy »kiskorú lévén, gyámja tudta 
nélkül adott házassági ígérete semmis*: a Zabeler Péter, 
lőcsei superintendens könyvében* foglalt szabályok a lapján 
és mert alperesnő 12 éves korát immár betöltötte volt 
(»holott a gyámság a fiúra néve 14, a leányra nézve 
12 éves korban megszűnik!*) Ítéltetett: »annak okáért, 
hogy az szent házasságnak méltósága helyén marad jon , 
s az botránykozás és ál lhatat lanság efféle dologban eltávoz-
tassék, ilyen büntetés alá köteleznek (sic!) az leányzói : 
hogy hét esztendeig férjhez ne mehessen, mennyegzöi lako-
dalmaktól, tánczoktól ez hét esztendő alatt eltiltatik, az 
bíró uramat , feleségét és fiát becsületes emberek által 
kövesse meg tizenötöd nap alatt, minden költséget is ő 
térítse meg az bíró u ramnak . Az bíró uram fiat pedig 
kötelességétől fölszabadítjuk, hogy ezután szabad legyen 
megházasodnia , sőt az leánykérőket is és kiváltképen az 
itt való lelkipásztorokat tartozik az leányzó megkövetni 
és az ő kegyelmük becsületét megadni*. (Prot. Schröter 
223. 1.). Megjegyzendő, hogy alperesnő testvére, Grünblath 
Marton roppant vihart idézett fel maga ellen, mikor ezen 
ítéletet Kassára Alaghi Menyhérd, országbíróhoz felebbezte 
és végre is tetemes bírság (20 frt) letétele mellett az 
az esperesség előtt meghajolni kényszerült. (Prot. Schröter 
2 2 8 — 2 2 9 . 1.). 

3. Derencsényben egy öngyilkos (se ipsum suspendens) 
hulláját a rendes temetőbe temették, mely »borzasztó eset-
ben* (casus horrendus) 1641. ápril 23-án Jolsván a holt-
tetem azonnali kiásatása rendeltetett el. (Prot . Shhröter 
335. 1.). Az öngyilkosság tehát fenyíték alá esett, úgy mint 

4. az áttérés. Az otrokocsiak 1641. augusz tu j 4-én 
hiába mondogat ták: »atyáink is kálvinisták voltak!* a 
a fegyveres nép kíséretében megjelent esperes a r ra mit 
sem adot t ; (Prot. Rimanovi 771—772. 1.); a dereskeiket 
1644. ápril 26-án Jolsván ugyancsak kérdőre vonták az 
áttérésért , mely itt egyenesen bűnténynek lett minősítve 
(Prot. Schröter 3 9 2 — 3 9 3 . 1.). Mikulik József. 

E G Y H Á Z . 
E s p e r e s s é g i g y ű l é s . A pestmegyei ág. ev. espe-

resség Török József főesperes és báró Pocbnaniczky Géza 
esperességi felügyelő vezetése alatt ez évi rendes köz-
gyűlését Budapesten, a szokott épületben, f. hó 25-én és 
26-án tar t ja meg. Szerdán d. e. 9 órakor a gyűlést elnöki 
évi jelentéssel nyit ják meg, melynek letárgyalása ut;ín a 
mult gyűlés jegyzökönyve nyomán fo lyamatban levő és 
ú jabban felmerült ügyeket letárgyalják. Délután bizottsági 
ülések. Csütörtökön d. e. 8 órakor esperességi gyáminté-
zeti bizottsági ülés; fél 9 órakor pedig gyámintézeti köz-
gyűlés lesz, majd az esp. gyűlést folytatják. Ezen gyűlé-
seket előzőleg 24-én, kedden d. u. 1 órakor papi értekezlet 
lesz, melyen több hivatalból odautasitott s részben ter-
jedelmes ügy fog tárgyaltatni . 

E g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s . A dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület ez évi rendes közgyűlése idejéül uug. 
hó 8 és következő napjait, helyéül pedig Gyönköt tűzték ki 
Gyurátz Ferenc a kerület püspöke és hathalmi Ihász 
Lajos a kerület felügyelője. A meghívókat a napokban 
bocsátják szét. A küzgyűlés megnyitását előzőleg, augusz-

* Itt Zabeler Péter által kiadott és ez idétt igen eltprjedt 
egyházjogi mii értendő. 
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tus 7-én délután 3 és fél órakor egyházkerületi lelkészi 
egylet gyűlésezik; 5 órakor pedig a kerületi gyűlés elő-
értekezletét tartják meg. A közgyűlés főbb tárgyai : Minisz-
teri leiratok, egyházi és hatósági átiratok tárgyalása. 
Egyházkerületi képviselők megválasztása. Püspöki évi 
jelentés. A főiskolai nyugdíj és gyámintézeti alapszabá-
lyok életbe léptetése. A főiskolai nagybizottság újjáala-
kítása. Az államsegély felosztása. Több bizottság újra 
választása. Theol. fakultás felállítása — Budapesten. 
Az államsegély felemelésének kérelmezése. A felső-lövői 
gimnázium főgimnáziummá való felemelése. Segédlelké-
szek nyugdíjintézetének rendezése. Szlavóniai missziói 
körök rendezése. A nagy-gerezdi egyezség mintájára kö-
tendő egyezség. Indítványok. 

A komáromi ev. ref. egyházmegye e hó 14 én 
Veres Ede esperes és Darányi Ignác gondnok kettős 
elnöklete mellett Komáromban rendes közgyűlést tartott. 
A gyűlés közérdeklődés mellett folyt le. Mind az egyházi, 
mind a világi részről igen sokan jelentek meg. A tárgy-
sorozat egyetemes érdekű pontjait délelőtt, az egyes egy-
házközségekre vonatkozó ügyeket délután intézték el. A 
segédlelkészek elhelyezésének, az egyházi fegyelem rend-
jének, a lelkészi özvegyeket és á rváka t megillető jövedel-
mek meghatározásának napirendre tűzött kérdéseit köz-
megnyugvásra oldották meg. A költségvetések, számadások, 
gyámoldai, missziói stb. ügyek elintézése után választások 
következtek. A főiskolai igazgatótanács tagjává Veres 
Ede esperes, a tanácsbirói kar világi tagjává Kálmán 
Rudolf, a tanügyi bizottság elnökévé Kis Pál csícsói lel-
kész, az egyházmegye kerületi képviselőivé egyházi rész-
ről Gyalokay László n.-s.-ócsai, Tóth Kálmán deáki, 
Mórocz Mihály ó-gyallai lelkészek, világi részről pedig 
Katz Lajos, dr. Szili János és Pogrányi József válasz-
tattak meg. Közben délben közebéd volt, melyen a fel-
köszöntők egész sora hangzott el. Este a dalárda az egy-
házmegye gondnoka Darányi Ignác tiszteletére kerti helyi-
ségeiben ünnepélyt rendezett. 

E g y h á z m e g y e i k ö z g y ű l é s . Az őrségi ev. ref. 
egyházmegye jul. 12-én tartotta évi rendes közgyűlését 
Somogyi Gyula esperes és Chernel Antal egyházmegyei 
gondnok elnöklete alatt. A gyűlés Somogyi Gyula esperes 
buzgó imádságával kezdődött, mely után Chernel Antal 
gondnok néhány üdvözlő szóval a gyűlést megnyitotta. 
Azután kezdetét vette a tárgyalás a kitűzött 42 ügy 
felett, melyekből, mint inkább közérdekűeket, kiemeljük a 
következőket: A Zala-Egerszegen lakó ev. ref. híveknek 
szervezett fiók-egyházzá alakulását és a barabásszegi 
anyaegyházhoz csatlakozását a gyűlés örvendetes tudo-
másul vette s a megalakulást megerősítette. Helyesléssel 
fogadta a gyűlés a kerületi közgyűlésnek azon kezde-
ményezését, hogy az összes egyházközségekre kötelező 
érvényű s az egyházi törvényekben gyökerező »Fegyelmi 
szabá lyrendele t alkottassék. A kerületi főiskolai igazgató-
tanácsba az egyházmegye kéyviselőjéül három évre Cher-
nel György országgyűlési képviselőt választotta meg a 
közgyűlés. Esperes bejelenté, hogy Páty Mihály, volt őri-

szent-péteri lelkésznek, ki vagyonát az egyházmegye 
pénztárának és gyámoldojának, könyvtárát pedig ugyan-
csak az egyházmegyének hagyományozta, síremléke az 
egyházak, lelkészek és egyes buzgó világiak közadakozásá-
ból a mult ősz folyamán az őri-szent-péteri temetőben 
felállított. Elhatározla a közgyűlés, hogy végre már szer-
vezi az eddig hiányzott lelkész-értekezleteket s egyúttal 
a szabályzat elkészítésére bizottságot küldött ki. Az 
egyházmegye kezelése alatt álló alapítványok következő 
tanulók Ítéltettek oda: a Dienes Zoltán-alap kamatának 
fele Jezerniczky Jenő IV. éves papnövendéknek ada-
tik, másik fele megfelelő pályázó hiányában tőkésít-
tetik. A Pátv alap fele Székely István VII. o. és másik 
fele Végh János VIII. o. pápai gimn. tanulóknak adatik 
ki. A jövő évi közgyűlés Szombathelyen lesz. Végül d. u. 
2 órakor hat vitás ügy elbírálása céljából bíróság iülés volt. 

V e t t ü k az a lábbi k é r ő í v e t . A szőlős-ardói ev. 
ref. egyház templomának egyik fala düledező állapotban 
volt s csak támfalakkal tartatott fel, úgy, hogy a tornya 
szintén új tetőzetet igényelt. Egyházközségem 6 hold 
ingatlan vagyonának dacára is elhatározta, hogy még a 
XlV-ik században épült templomát s tornyát — mint 
az erkölcsiség, honszeretet s vallásos érzelem gócpontját — 
még ez év tavaszán teljesen átalakíttatja s a kornak meg-
felelőbb köntösbe öltözteti, hadd lássa mindenki, hogy itt 
ezen maroknyi, alig negyedfélszáz lélek kebléből az Isten 
iránti hódolat s a vallásos érzelem ki nem halt. És mind 
ezt önmagukra kivetett összegből akarták tetté változtatni. 
Siralomra fordult ezen egyház tagjainak öröme május 
hó 16-án, mely alkalommal 6 százados tornya a már 
ra j ta lévő új tetőzettel együtt összeomlott Isten csu-
dája, hogy emberélet nem esett áldozatúl. Tornyunk 
romba dűlt, de Istenbe vetett erős hitünk, reményünk és 
embertársainkba helyezett bizodalmunk nem roskadt 
össze, hogy Istenünk házát ú j ra felépíthessük, mit a 
bennünket ért vész után néhány nap múlva, egész erőnk-
kel meg is kezdettünk. Elhordtuk a törmelléket, rakjuk a 
falakat, bizva a felettünk levő gondviselőbe, hogy meg-
segít hajléka építésében. Lelki erőnk, munkakedvünk nem 
lankad, vagyonunkat is megadóztattuk a célba vett munka 
kezdetén, magunkra kiróttunk 2000 koronát, 1000 koro-
nával pedig újólag megterheltük magunkat . Többet nem 
tehetünk. Isten tudja szándékunkat, ember látja törhetet-
len igyekezetünket, de a több mint 7000 koronába kerülő 
építkezést nem birjuk, nem számítva ez összeghez a kézi 
és szekeres munkát . Tisztelendő lelkész urak, kedves hit-
sorsosaink, s szép hazánk áldott, szép s nemesért hevülő 
nagyjai és kicsinyjei, hozzátok fordulunk segedelemért. 
Segéljetek bennünket. Adjatok, a mit adhattok. Isten 
dicsőségére adjátok. Bizunk lelkésztársaim s krisztusi 
elvekért lelkesedő minden nemes érzelmű embertársukban, 
hogy sietve fogtok szükségünkben segélyünkre jönni, tet-
tekben nyilvánuló ezen szavakkal : Tégedet én megsegít-
lek. Keresztyéni meleg üdvözlettel Szőlős-Ardó, 1900. évi 
junius hó. Bene József, egyházi gondnok. Péter József, 
ev. ref. lelkész. 



I S K O L A . 

Érettségi vizsgálat a szatmári ev. ref. főgim-
n á z i u m b a n . Dr. Erdős József vizsg. bizottsági elnök és 
Szöts Fa rkas kormányképvise lő jelenlétében f. hó 25., 
26. és 27-én tar to t ták meg az érettségi vizsgálatokat a 
a következő e r edménynye l : Vizsgálatra jelentkezett össze-
sen 24 tanuló. Ezekből jelesen érett 4. jól érett 7. egy-
szerűen érett 13. E szerint az érettségi vizsgálatra jelent-
kezett növendékek mindenike érettnek nyilváníttatott . 

É r t e s í t é s . A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület 
eperjesi Kol légiumának Jog akadémiáján az 1900—1901 . 
tanévre a beiratások f. évi szeptember 1-étől 12-éig esz-
közlendők ; az előadások pedig szeptember 17-én veszik 
kezdetüket . Utólagos felvételnek szept. 13—15-ik napjain 
dékáni- , azután pedig tanár i -kar i engedélylyel lehet helye. 
Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai 
szolgálatukat f. évi szeptember hó végén fejezik be, okt. 
1—8. napja in i ra tkozha tnak be. A vizsgálatok határ ideje 
szeptember 1-étől 15-éig terjed. A jogakadémiai hallgatók 
vallásfelekezeti különbség nélkül részesülhetnek a Kollé-
gium kebelében fennálló tápintézet kedvezményeiben (az 
e r r e nézve megállapított félévi díjak a következők : ebéd 
és vacsoráért 62 k., ebédért 38 k.). Az erre érdemesek 
igényt ta r tha tnak a Kollégium által évenként kiosztatni 
szokott ösz tönd i j akra ; valamint a szegénysorsüak tandíj-
dí jmentességre, tápintézeti díj elengedésre s a jelentékeny 
alaptökével rendelkező »Jogász segély-egyleU t ámoga tá -
sá ra számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági-, valamint a 
kollégiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére 
fog állani. Mindennemű felvilágosításokkal szívesen szol-
gál Eperjesen, 1900. má jus havában a jogakadémia igaz-
gatósága. 

T a n í t ó e g y l e t i g y ű l é s . Az őrségi ev. ref. tanítótes-
tület f. évi rendes közgyűlését Senyeházán július hó 5-én 
az ev. ref. iskola tantermében a következőleg tar tot ta 
meg : A megjelent tagok és vendégek gyűlés előtt, hogy 
munká juka t Istenhez emelt fohászszal kezdjék meg, a 
kettős harangszó elzúgása után az ev. ref. templomba 
vonultak, hol a 37. dics. eléneklése után Szűcs László, 
helybeli lelkész úr mondott imát . Istentisztelet végeztével 
a jelenlevők az iskolaterembe mentek, hol a testület 
elnöke, Soós Gyula, a megjelenteket megnyitó-beszedében 
melegen üdvözölvén, a gyűlést megnyitá. A gyűlés főbb 
tárgyai vo l tak : az Eötvös-alapba való belépés, mely ne-
vezett a lapba az egyenkénti belépés elfogadtatott . Másik 
fonlosabb vi tatárgy volt : kell-e az osztatlan iskolák részére 
külön tanterem? Erre nézve a közgyűlés igennel ha táro-
zott. Ezt követte a testület a lapszabályainak revideálása. 
Majd a közgyűlés a nógrádmegyei tanítótestület megkere-
sésére e lhatározta , hogy annak idején feliratban kérvé-
nyezi a felekezeti tanítók póstai por tómentes levelezését 
és a vasúti kedvezményes fuvart azon az alapon, mert 
a felekezeti tanítók is ép oly munkásai az á l lamnak a 
népnevelés terén, mint az állami tanítók. Ertekezletet 

tartottak Avass Ferenc körmendi taní tó : »Az emberiesség 
túlhaj tása*, Kalmár Péter herka-kápolnai t an í tó : »Hogy 
illeszthető be a val lás-tananvag az általános tanterv kere-
tébe*, s Darab Lajos e.-rádóczi tanító: »A népiskola ke-
letkezése s irányelvek* címmel. Mindegyik értekezést 
Chernel György 10 korona tiszteletdíjjal ju ta lmazta . 
Ezután egyéb folyó ügyek intéztettek el. melyek végezté-
vel a gyűlés Szűcs László lelkész imájával bezáratott s 
a jelenlevők egy szívvel-lélekkel elénekelték a »Szózat«-ot. 

K Ü L Ö N F É L É K , 
* K i r á l y i k i t ü n t e t é s . Szép kitüntetés ért Gmesch 

Károlyt, a kolozsvári ág. hitv. ev. népiskola tanítóját 
Gmef.chnek a király hosszú éveken át tanúsított buzgó 
munkálkodásai elismeréséül az arany érdemkeresztet ado-
mányozta . 

K i m u t a t á s . A Nagypénteki Református Társa-
ság most tette közzé az 1900. év első feléről szóló kimu-
tatását . Az egyesület menedékházat alapított, melybe val-
láskülönbség nélkül vesznek fel elzüllött gyermekeket, 
hogy megjavítsák és megmentsék a társadalomnak. A 
menedékházat október elején fogják megnyitni s a meg-
nyitáson a királyt Széli Kálmán miniszterelnök fogja kép-
viselni. A menedékházba már most vesz föl gyermekeket 
az egyesület elnöke, Kiss Áron dr. (Budapest, I. Győri-ut 
9.) A beküldött k imutatás szerint az egyesület bevétele 
az elmúlt félévben 22,466 koronára rúgott s ehhez járul-
nak a földmívelési minisztertől és magánosoktól kapott, 
természetben való adományok. Az egyesület vagyona a 
félév végén 215.901 korona 62 fillér s a legutolsó félév 
alatt 16,357 korona 26 fillérrel gyarapodott . Tagja inak 
száma 602. 

* B r e z n y i k - ü n n e p S e l m e c e n . A Selmecbányái ev. 
liceum egykori tudós igazgatója, néhai Breznyilc János 
kir. tanácsos, síremlékének iinnepies leleplezése Selmec-
bányán , f . évi szeptember hó 19-én fog végbemenni. Az 
ünnepség sorrendje a következő: 1. Ismerkedési est szep-
tember hó 18-án este 8 órakor a » Vigadó* helyiségeiben 
Selmecen. 2. Szeptember hó 19-én reggel fél 9 órakor 
gyülekezés az evangélikus liceum épületében Innen 9 óra-
kor kivonulás Breznvik János s í r jához a liceum if júságá-
val együtt. 3. A leplezés ténye, ünnepi beszédet mond 
Breznyik sírjánál Handel Vilmos főesperes, — ez alka-
lomra irott költeményét elszavalja Ivánka István, az 
egykori taní tványok nevében koszorút helyez a s írem-
lékre Oholicsányi Gyula s a selmeci liceum gondozásába 
adja át a síremléket. — Ugy a sírkertbe való megérke-
zéskor, mint az ünnepély végeztével a liceum ifjúságának 
dalosköre egy-egy dalt énekel. 4. Délben 12 órakor a 
líceumnak egykori taní tványai ünnepi ebédet (benificiumot) 
adnak a liceum i f júságának az Alumneuinban. 5. Köz-
ebéd 2 órakor a »Vigadó* éttermében. 6. Kedvező idő 
esetén délután kirándulás a diákkori kedves emlékű 
mulatóhelyekre. 



* Újítás az aszódi leánynevelő-intézetben. 
A bányai ág. h. ev. egyházkerület aszódi leánynevelő-
intézete a jövő tanévre a IV. osztályt végzett növendé-
kek részére uj osztályt nyit, hogy egyfelől az idegen 
nyelvekben, zenében, ra jzban tovább képezhessék magu-
kat, másfelől főleg kézimunkában és háztar tásban gya-
korolhassák magukat. 

* A r ó m a i k a l e n d á r i u m b a n legutóbb bejegyzett 
szent S. Jean De la Salle nevü francia, a kit nem régi-
ben kanonizáltak Rómában nagy pompával. Az uj szent 
háromszáz évig várakozott erre az előléptetésre. Külön-
ben ő volt Franciaországban a katholikus nevelési rend-
szer megalapítója. A róla elnevezett társulat nagyban 
dolgozik ma is. Mint mondják 15,060 tanító-testvér és 
4400 novicius működik 1500 rendházban és 1934 iskolá-
ban 376,376 tanítvány között. Munkájuk nem annyira 
oktatás, mint propaganda. Ez a társulat a mai Francia-
országban egyike a legnagyobb reakcionárius erőknek. (Osj 

* A d a k o z á s : A gyöngyösi egyesült prot. egyház 
10 koronát adományozott a tűzvész sújtotta tótfalusi 
egyház részére. Rendeltetési helyére juttatjuk. Isten áldá-
sát kérjük az adakozókra, példájukat pedig ajánljuk 
követésre. 

GYÁSZ ROVAT. 

Nagy gyásza van a sárospataki főiskolának, mely-
ről az alábbi gyászjelentés ad hirt. A sárospataki ev. ref, 
főiskola tanári kara és gazdasági választmánya mély 
fájdalommal jelenti szeretett kar társának, a gazdasági 
választmány elnökének Peremartoni Nagy Gusztáv theol. 
akadémiai tanárnak, életének 56-ik, tanári működésének 
31-ik évében, folyó julius hó 11-ik napján d. u. 3 óra-
kor, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. 
A boldogultnak földi maradványai julius hó 13-án pénte-
ken d. e. 10 órakor s a főiskola udvaráról az ev. ref. 
egyház szertartása szerint örök nyugalomra helyeztettek. 
Sárospatak, 1900. julius 12. Áldott legyen emlékezete. 

A tótfalui ev. reform, egyház mély fájdalommal 
jelenti szeretett lelkipásztorának, egyházmegyei tanács-
birónak nagytiszteletű Váry Sándomalc folyó hó 17-én 
este 8 órakor, életének 67-ik, lelkipásztorságának 29-ik 
évében történt gyászos elhunytát. A boldogult hűlt tetemei 
folyó hő 19-én délután 3 órakor tétettek örök nyuga-
lomra. Tótfalu, 1900. július hó 17. Áldás és béke legyen 
porai felett. 

Pályázat tanári állásra. 
A szarvasi államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál latin-német nyelvi tanszékre pályázhatni. Ilyen 
képzettségűek hiányában latin-magyar nyelvre képzettek-
nek van előnye. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 forint 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, 
mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől szá-
mít. A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 fo-

rintig emelkedhetik. Üresedés és kiválóság esetén előlép-
tetésre van kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak kö-
telezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok birnak kilátással végle-
gesítésre s oklevelesek a próbaév után figyelemben ré-
szesülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és tOO frt lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálataikra, hadkö-
telezettségükre vonatkozó irataikat f . évi julius hó 29-ig 
a főgimnázium igazgatóságához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1900. julius 1. 

Mikolay Mihály, 
3 — 3 főgimn. fe lügyelő. 

Pályázat két tanári állásra. 
A hódmezö-vásárhelyi állami segélyben részesülő 

ev. ref. főgimnáziumban két tanári állásra pályázat hir-
dettetik, u. m . : 

1. a magyar és latinnyelvi és irodalmi 
2. a történelmi-földrajzi tanszakra. 
Megválasztott tanárok e megjelölt tanszakok mellett 

kötelesek esetleg az illető tanszakkal rokon más tantár-
gyakat is tanítani. Ha rendes tanár választatik, egy évi 
sikeres működés után áliandósíttatik. 

A rendes tanár j avada lmazása : 2400 kor. törzsfize-
tés, 500 kor. lakbér, és 200 korona öt ízben emelkedő 
ötödéves pótlék, évnegyedes részletekben előre kiszolgál-
tatva. 

Megjegyezzük, hogy tanintézetünknél van négy 
2800 kor. és négy 3200 kor. törzsfizetéssel díjazott állás, 
melyre az előléptetés alkalom adtával történik. 

Ha helyettes tanár választatik évi dija 1600 kor. 
törzsfizetés és 200 kor. lakbér, szintén évnegyedes rész-
letekben előre kiadva. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár az országos tanári 

nyugdíjintézet jogos és kötelezett tagja. 
Pályázók életkorukra, vallásukra, képesítésökre, egész-

ségi állapotukra, eddigi szolgálatukra és hadi kötelezett-
ségökre vonatkozó okleveleiket és igazolványaikat f . év 
aug. 9-ig bezárólag alólirotthoz küldjék be. 

A megválasztottak hivatalukat f. év szept. 1-én 
kötelesek elfoglalni. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1900. júl. 18. 

Szabó János, 
1 — 2 lelkész-elnök. 

Fele lős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Protestáns nőnevelés. 
A pesti ref. egyházmegye legutóbbi ér te-

kezlete , egyébb bölcs ha tá roza ta i közt kimon-
dot ta egy egyházmegye i leánynevelő- in tézet fel-
á l l í tásának szükségé t is és felhívni ha t á roz t a az 
egyházmegye i közgyűlés t e k é r d é s minél előbb 
leendő n a p i r e n d r e tűzésére . Bölcs dolgot csele-
kede t t ezzel az ér tekezle t , me r t meggyőződésem 
szer int , egyházunk nagy ba ja inak orvos lása szem-
pont jából alig van fon tosabb valami, mint az 
igazi, evangél iumi alapon álló p ro t e s t áns nőkép-
zés. Ezt a nagyfontosságú , m o n d h a t n á m : élet-
k é r d é s t e la ludni h a g y n u n k nem szabad. Ra j t a 
kell l ennünk tel jes erővel , hogy minél előbb 
megoldassék . Többen , több helyen hangoz ta t j ák 
m á r a p ro t e s t áns nőneve lés szükségességé t . 
Ö r ö m m e l lá t juk azt is, hogy az utóbbi néhány 
év a la t t meg indu l t a tényleges m u n k a is a 
pro t . l eányneve lő in tézetek felál l í tása körül ; de 
ez a nagyfon tosságú dolog még mindig nem 
foglalkoztat b e n n ü n k e t úgy, a mint megérde-
melné s a mint kellene. Epen azért , had szól-
junk ró la újból és újból, mindaddig , míg egye-
t emes meggyőződésünkké nem válik annak feltét-
len és s ü r g ő s szükségessége . 

Nagyfon tosságú , sőt épen é l e tké rdésnek 
mondo t t am az igaz, evangél iumi a lapon álló 
p r o t e s t á n s nőnevelés t , — s valóban az is az. 
Magyar p ro t e s t áns egyházunk kezdettől fogva 
fáklyavivője volt a fe lv i lágosodásnak és a nem-
zeti és t u d o m á n y o s k u l t ú r á n a k . Előt tünk, mai 
epigonok előt t szinte fe l foghata t lan az a buzgó-
ság és á ldozatkészség , a melylyel boldog emlé-
kezetű p r o t e s t á n s őseink e g y m á s u t á n s minden 
csak va l ami re való gyülekeze tben is áll í tották 
fel az a lsóbb és felsőbb iskolákat . Az ő buzgó-
s á g u k n a k és á ldoza tkészségüknek köszönhe t jük , 
hogy ma é lünk ; m e r t az ál ta luk meg te r emte t t 
iskolák nemcsak a t u d o m á n y o k a t ápol ták és a 
felvi lágosodást te r jesz te t ték , hanem, s főként az 

egyháznak d rága ve teményes ker t je i is valának, 
a melyeknek gondosan ápolt csemetéiből erős 
és törhe te t len oszlopok fejlődtek, s hi thűségök-
ben, egyházszere te tökben, á ldozatkészségükben 
gazdag gyümölcsözéssel fizették meg a reájok 
fordítot t odaadó gondoskodás t . 

A régi idők divat ja szer int azonban ez a 
gondoskodás csak a f iúgye rmekekre te r jed t ki. 
A leányok külön neve lésé re nem volt a k k o r 
szükség; legjobb nevelő-intézetök volt azoknak 
a buzgó p ro t e s t áns család és leggondosabb 
neve lőmes te rök a buzgó p ro te s t áns anya. Jó 
volt ez akko r így; külön p ro t e s t áns nőképzés 
nélkül is százezrei nőt tek fel a h i thű és áldo-
zatkész p ro te s t áns leányoknak , a kik a n y á k k á 
levén, tovább folytat ták gye rmeke ik evangél iumi 
nevelésének magasz tos munká já t . 

Jó volt ez így akko r ; jó volna ma is, ha 
így volna, — akkor nem kel lene most a külön 
p ro t e s t áns nőnevelés t oly komolyan sü rge tnünk . 
Csakhogy az idők azóta igen nagyot vál toztak. 
Az ősök által megfundá l t f iú-iskolák még álla-
n a k ; de fá jdalom, m á r nem csupán a sa já t áldo-
zataink mellet t , hanem sokat veszítve autonó-
miá jukból és még többet , c saknem minden t 
veszítve régi »egyházi ve teményes ker t« jelle-
gükből. S a mi a legszomorúbb, az iskola mel-
lett ma m á r nem áll, mint alapvető, segítő és 
felügyelő: a buzgó p ro t e s t áns család és a buzgó 
p ro t e s t áns a n y a ; pedig e ket tő nélkül az isko-
lákra költött minden áldozataink csak h iábavaló 
pénzfecsér lések . 

Buzgó pro tes táns csa ládokat s buzgó pro-
tes táns anyáka t kell t e r emtenünk azér t újból, 
h a egyházunk régi v i rágzását vissza akar juk 
szerezni . F iakat , leányokat kell nevelnünk, a kik 
egykor családot alapítva, evangél iumi buzgósá-
gukkal megvethessék a jövendő felvirágzás alap-
ját. Mély, gyökeres r e f o r m r a volna szükség <% 

végből f iú- iskoláinkban is, hogy visszaadjuk 
azok régi igazi protes táns , vallásos és egyházias 
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j e l l e g é t ; ele mivel mégis az anya a gye rmek 
legelső nevelője, s azt a zománcot , a mit az 
anyai neve lés von a gye rmek lelkére, az élet 
fo rga t aga sohasem képes többé tel jesen letö-
rölni : l e ánygye rmeke ink igazi evangé l iumi pro-
tes táns neve lése sokkal fon tosabbnak tűnik fel 
előt tem. 

A női nem, a m a g a gyengédebb , ideál isabb, 
sze re tőbb le lkületével mindig fogékonyabb a val lás 
i ránt , min t a férfinern ; t ek in tve ped ig azt a szí-
vósságot, a melylyel ideáljai i r án t viseltet ik, ós 
azt a nagy befolyást , a melyet egész környeze-
té re gyakoro l : a l egkomolyabb f igye lemre méltó, 
hogy mily meggyőződés , milyen elvek, milyen 
életfelfogás, milyen le lkület töltik el a női keblet . 

E l lenfe lünk , a páp is taság , fe l i smer te m á r 
ezt régen, s fel, is haszná l t a a m a g a cél jaira. 
Szervezte , a lkot ta egymásu t án , a vi lág minden 
részén a l eányneve lő - in téze teke t ; t e r e m t e t t új, 
leánynevelésse l foglalkozó a p á c a - r e n d e k e t ; t e rem-
te t t megnevezhe te t l en számú női val lásos egye-
süle teket , hogy a m a g a céljai szer in t nevel je 
s a m a g á é v á tegye a női le lkeket , t udva azt, 
hogy az így nevel t női nem a leghívebb, leg-
o d a a d ó b b segí tője ós cé l ja inak egyik legha ta l -
m a s a b b eszköze. Hogy ma a vegyesházasságok 
révén oly óriási a vesz te ségünk , az l egnagyobb 
részben a s ike re s páp is ta l eányneve lósnek tulaj-
don í tha tó . T e k i n t s e n csak be aká rk i a stat isz-
t ikai k i m u t a t á s o k b a , m e g fog győződni a felől, 
hogy mig p r o t e s t á n s menyasszonyok százával 
ós ezrével a l k u d j á k el szü le tendő gye rmeke ike t , 
a h iányos , vagy semmifé le egyház ias neve lés 
következ tében , — add ig a r. kath . menyasszonyok 
csak csekély, e lenyésző a r á n y b a n vál la lkoznak 
u g y a n e r r e . Le ikök oda van fo r rva hi tökhöz, 
egyházokhoz , s at tól óletök e l egfon tosabb pont-
ján sem s z a k a d n a k el ; sőt sz i lá rdságuk , h i thű-
ségök által va lóságos missz ionár iusa i egyhá-
zuknak . 

Az így nevel t s h i téhez így r a g a s z k o d ó nő, 
min t a n y a is megbecsü lhe t e t l en t ámoga tó ja egy-
házának . Gye rmeke i lelkét a m a g a lelke mintá-
j á r a a lkot ja , s ú j r a hi thű, val lásos t agokka l gaz-
dag í t j a egyházát . Ebben van a val lásos ós egy-
ház ias nőneve lés egyik nagy fontossága , s ezér t 
volna a r r a s zükség a mi e g y h á z u n k b a n is. Is-
mét lem, buzgó p r o t e s t á n s csa ládokra , buzgó p ro 
t e s t áns a n y á k r a van ége tően s z ü k s é g ü n k ; ilye-
n e k e t ped ig csak igazi, evangé l iumi p r o t e s t á n s 
nőneve lés mel le t t t e r e m t h e t ü n k . 

De a nőt nemcsak min t anyá t kell tekin-
t enünk , h a n e m min t ke resz tyén egyént , min t 
egyház tago t is, a k inek sze repe kell, hogy legyen 
m a g á b a n a gyakor la t i egyházi é le tben is. V a n n a k 
az egyháznak feladatai , a melyek legmegfelelőb-

ben a keresz tyén nők által o ldha tók meg. A 
kr isztusi óvó, védő, segí tő sze re te tnek fenséges 
m u n k á i b a n a legmegfele lőbb, a l e g a l k a l m a s a b b 
munkások csak az igazi ke resz tyén i le lküle tű 
nők lehetnek. A férf iak ily t e rmésze tű munká i -
ban m i n d e n ü t t van bizonyos fokú érdessóg, de 
a szere tő női lélek, a maga gyengédségéve l 
mind ig el t u d j a találni azt a módot , a mely 
mel le t t a sze re te t és könyörü le t m e g k a p j a azt 
a kr i sz tus i zománcot , a mely a n n a k legragyo-
góbb ékessége . 

A mi m a g y a r p r o t e s t á n s e g y h á z u n k n a k is 
vo lnának ilyen, a kr isz tus i sze re te tbő l f akadó 
fe lada ta i ; de azoknak m e g o l d á s á r a sem anyagi 
eszközei, sem m u n k á s a i n incsenek . De h a nin-
c senek : t e r emten i kell, s hogy t e r e m t h e s s e n , 
legelső so rban is a női lelkek evangé l iumi pro-
t e s t áns neve lésé t kell kezébe vennie . Ha lesz-
nek buzgó, val lásos l eánya ink és a s szonya ink : 
lesz anyagi e rőnk s lesznek m u n k á s a i n k is. S 
hogy l ennének , a n n a k b izony í tásá ra nem hivat-
kozom egyébre , mint a m á r jól i smer t Lorán t f fy -
egyesü le t re . Minden anyogi e rő nélkül , al ig 
n é h á n y taggal kezd te meg ez a n e m e s egyesü-
let m u n k á j á t , s íme, alig néhány év le forgása 
a la t t m á r van neki, a t e m é r d e k jó té temény mel-
lett, t ek in té lyes anyagi e re je s v a n n a k buzgó, 
odaadó munkása i . Igen, m e r t kipótol ta , a mit a 
család, az iskola és az egyház e lmulasztot t , s 
ö n m a g a nevel t m a g á n a k nemcsak áldozatkész, 
h a n e m buzgó, m u n k á l k o d ó t agoka t is. 

Itt a pé lda t ehá t e lő t tünk, csak kövessük . 
E g y h á z u n k és a n n a k vezetői ne csak a fiak 
t a n í t t a t á s á r a gondo l j anak s ne csak a r r a áldoz-
zanak százezreket , h a n e m te r jeszszék ki figyel-
möke t a leányok neve lésé re is. Minden áldozat , 
a mit e r r e hozunk , olyan befekte tés , a mely 
gazdag k a m a t o k a t hoz közegyházunk javára . 

Egye t azonban még ne f e l ed jünk . N e k ü n k 
nem olyan l eányneve lő - in t éze t ek re van szüksé -
günk , a me lyeknek csak a nevök p ro tes t áns , s 
a hol s emmi egyebe t nem nyer a növendék , 
csak világi i smere teke t , t á r sada lmi r u t i n t és 
be tö l the te t len igényeke t . N e k ü n k igazi, evangé-
l iumi p r o t e s t á n s a lapokon álló és evangé l iumi 
p r o t e s t á n s szel lemtől á t ha to t t i n t éze t ek re van 
szükségünk , a hol a világi i smere tek közlése 
mel le t t h i thű, á ldoza t r a és m u n k á r a kész nőke t 
neve lnek az e g y h á z n a k . Ne legyenek a mi inté-
zete ink csak iskolák, m é g kevésbé leánygim-
náz iumok, h a n e m p r o t e s t á n s nőneve lő- in téze tek 
a szó l egsz igorúbb és l eg igazabb é r t e l m é b e n , 
m e r t csak így tehe t ik meg e g y h á z u n k n a k azt a 
szolgálatot , a me ly re a n n a k né lkü lözhe te t l en 
szüksége van. 

Áll í tson azé r t egyházunk minél több, igazi 



protes táns nőnevelő-intézetet ; vonja be azokba 
a társadalomnak minél szélesebb köreit, hogy 
ha tásuk érezhető legyen fent és alant. Egyhá-
zunk jövőjének létérdeke ez. Azért ne csak pri-
vátim, vagy egyháztársadalmi úton mozgassuk 
e nagyfontosságú kérdést, hanem vegye kezébe 
maga a hivatalos egyház is, és oldja meg minél 
előbb, mer t periculum in mora. 

Szentmártoni. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

írta: Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

(Folytatás.) 

Samor ja i .János már 1632-ben kelt ágendá jában azt 
mondja , hogy : »a fenyítéket gyakorolják a papok a meg-
rögzött erkölcsű vén emberekkel*, a kik alatt a presbité-
r ium értendő. Révész Kálmán ped ig : »A presbitérium 
legelső nyomai hazai ref. egyházunkban* cimfi t anu lmá-
nyában határozot tan k imuta t ja , hogy Dunántúl a pres-
bi tér iumok már megvoltak, mielőtt az independentiz-
mus eszméi Magyarországon még csak hangozta tva is 
lettek volna. Ö Török Istvánt és Kanizsai Pálfi Jánost 
t a r t j a a presbi tér iumok legelső megalkotóinak és a pres-
bitériumok legelső helyeinek Veszprém, Vas és Zalame-
gyéket ; az egész kerületre kiterjedőleg pedig az 1630. 
évet jelöli meg, mint a midőn a pápai zsinat intézkedé-
séből a presbi tér iumok az egész Dunántúl felállíttatni 
kötelezőleg elrendeltettek. Ez állítást a tanulmány kere-
tébe beillesztett okiratok kétségtelenül beigazolják. Igy a 
dunántú l i részekben az ily módon már korán felállított 
presbitér iumok gyakorolták a lelkészekkel együtt az 
egyházfegyelmet. A Nagy-Marácz Ralázs lelkész által 
Lorántffy Zsuzsánnához irott levélben ugyanis ilyenek 
világosítják meg á l l í t á sunka t : >5 p. Az külső presbyterek 
az egész püspökség alatt mind városokon, falukon, hódu-
latlan és hódultságokon, még a pres id iumokban in két 
rendből á l l ; Isten ellen és az keresztyeni istenes rend-
tar tás ellen, ha mi oly találtatik, azt jó conscientiájok 
szerint tartozott képen az prédikátornak referálják. Az 
prédikátor begyűjti az presbitereket magához az egyházfi-
val és a causát ott derimálják, ha megszólításra vagy 
ideig a templomból való kitiltásra az obstinatust*. Ugyan-
csak e tanulmány kapcsán közölt Kanizsai Pálfi János-féle 
naplóból ( 1 6 3 4 — 3 7 ) olyan féle feljegyzések o lvasha tók : 
>Eod die. Karosi Vasas János , ki a karosi pásztort , 
Paulus Fábri t gyalázatos káromló szavakkal illette volt, 
követte meg a templomban a presbyteriumot és prédiká-
tort*. »September 18 die 761. a presbyterium a templom-
ban együtt lévén, Hajdú Kis János leányát Eörzsiket 
intettük el egy Görönczér Miklós nevü részeges csavargó 
legény túl, kitől házasságra eljegyeztetett volt*. Vagy : 
• (November) 16 die A templomban az egyházi tanácsok előtt 
békéltettenek meg* stb. (Prot. Szemle. 1895. évf.). Dunán-
túlra nézve tehát ime bizonyos, hogy m á r a XVII. szá-
zad közepén presbi tér iumok gyakorolták az egyházi 
fegyelmet. 

De tudunk ilyenekről a tiszántúli részekben is. Erre 
muta t példát azon ha tározat , melyet Szabolcs megye 
rendei, 1607 május 21-én tartott közgyülésökben hoznak, 
vagyis hogy az egyházigazgatásból teljesen kizárt világi 
rend kezd tért foglalni, magának még a fegyelmezés 
tekintetében is jogokat követe lni ; jóval az independens 

eszmék terjedese előtt. E, Révész Imre altal közölt (Spataki 
füz. 1859 évf.) okmányokhoz csatolt magyarázatok után 
ugyan jól tudjuk, mi volt ennek egyenes oka, de tény. 
hogy a kormányzásban való megosztozkodási törekvés 
jelei, habár nem presbitérium felállításának szine alatt, 
m á r itt is muta tkoznak. 

Ugyanerre, vagyis az egyházfegyelembe való beavat-
kozásra mutat példát azon levél, melyet Sza tmár rendei 
adtak be a szatmár-németi i zsinathoz 1642-ben(Spataki 
füz. 1859. évf.) 

Ámde nemcsak e törekvésekre vannak adataink 
hanem arra is, hogy, már jóval az independens eszmék 
felett folyt nagy harc eldőlte előtt, presbitériumok vannak 
épen a tiszántúli részeken is, a kik intézik az egyház 
minden ügyeit, köztük az egyházfegyelmet is. Leginkább 
azokban a nagy-allöldi városokban és falvakban található 
ez, hol a lakosság túlnyomó része ref., mint Kecskemeten, 
Debrecenben, vagy egyebütt is, mint Erdélyben, sőt még 
a tiszáinneni részekben is, a hol a város jellege vallásilag 
református . 

Nem mai értelemben vett presbitériumok még ugyan 
ezek, hanem szorosan összetorrva lévén város és egyház, 
a lakosság által választott városi elöljárók az egyháznak 
is elöljárói, a kik intézkednek az egyház mindennemű 
ügyeiben; tehát nemcsak az egyház vagyoni ügyeinek 
elintézésére vannak befolyással, hanem mindarra, a mi 
az egyházi rendre, a vallásra, az erkölcsök tisztaságára 
tartozik, s ezekre nézve szabályokat hoznak, s az át hágó-
kat keményen büntetik. Az ily helyeken tehát a fegyelem 
az ily mixtum presbitériumok kezében volt letéve, még 
mielőtt sok helyen presbitériumoknak csak emlékezete is 
lett volna. 

Számos példát tudnánk ez állításra nézve felhozni, 
de elég legyen csak egy pár. Igy pl. Kőrösön a városi 
hadnagy a r ra is esküdött, hogy bi rá jának és tanácsának 
engedelmeskedik a városa és ekklézsiája megmaradásá ra 
szolgáló dolgokban (Szalay-Raróti Magy. nemz. története 
III. köt. 304 1.). A Széli Fa rkas által közölt Nanási 
emlékiratban majdnem mindig az áll, hogy Nánásit a 
község birája és tanácsa hívja meg lelkészül (Spataki lüz. 
1862 évf.). »Debrecenben a ref. ekklézsiát a ref. kezde-
tétől fogva a lelkészekkel együtt a városi tanács és a 
választott hites község igazgassák (Magistratus et electa 
ju ra ta Communitas^)*. »Itt tehát az ü. n. presbiteri kor-
mányrendszer a dolog lényegét tekintve eleitől fogva 
mindig élt és virágzott*. (Prot. Szemle. 1895 évf. 420 lap.) 
Az 1606-ban alkotott »Tarcal városi külső-belső törvé-
nyek* kiterjednek mindenre és kemény büntetéssel sújtják 
a szitkozódókat, egymásnak ócsárlóit, a templom és ú r -
vacsora elhanyagolóit ; felügyeletet gyakorolnak még a 
családi élet felett is, pedig Tarcal a t iszáninneni kerületbe 
esik. Ugyanerre vonatkozólag mondja Szalay : »a hódolt-
ság legnagyobb része, különösen a nagyobb helyek refor-
mátusok lévén, a városok ítéletei akkori protestáns szokás 
szerint igen bibliások. A megokolásban akkori törvények 
szerint gyakran az ó- testamentom hasonló esetei szere-
pelnek* stb. (Szalay III. K. 304 I.) Ugyaner re mutatnak 
példát az 1768-iki hódmező-vásárhelyi törvények, melyek 
18. pont jukban kimondják, hogy: >az ekklézsia dolgokról 
az ekklézsia háznál legyenek beszélgetések és rendeletek, nem 
pedig a város házánál*. S e törvények alkotásában reszt vesz 
Szőnyi Hénjamin mellett »hat deputált becsületes szenátor 
is*. Ez utolsó adat mit jelent egyebet, mint azt, hogyha 
a tanácskozások jövőbeni illő helyéül a paplakot jelölik 
ki, az előtt bizonyosan minden időben a község házánál 
tar ta t tak azok s a fegyelemben is nem egyedül a lelkén, 
hanem a községi, egyúttal egyházi elöljárók járlak el. 
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A második kérdésre tehát, hogy kik gyakorolták a 
fegyelmet ? — az a feleletünk, hogy már a presbitériumok 
általános behozatala előtt is voltak egyes területeken, 
mint a Dunántül és némely kivételes helyzetben lévő 
községekben, habár nem is mai értelemben vett presbi-
tériumok, melyek a lelkészszel együtt gyakorolták az egy-
házi fegyelmet is. 

De bár ezek csak szórványos esetek s legtöbb helyt, 
mint a kánonos könyvekből látjuk, egyenesen a lelkészeknek 
van fentartva a fegyelem gyakorlása: ez a jog a gyakorlat-
ban még ott is nagyon furcsán érvényesül. A büntetések 
ugyanis két részből állván, az egyikhez tartozott volna az ú. n. 
lelki fegyverek alkalmazása, milyen az intés, feddés, ekklé-
zsia, követés; a másikhoz pedig a testi és pénzbirságra 
való büntetések. E téren első tekintetre tehát úgy kellene 
gondolkoznunk, hogy legalább az elsők, vagyis lelki fegyve-
rek a pap kezében voltak, mert hiszen látjuk, hogy csak 
a budai kánon az, mely elsőben mondja ki, hogy az úr-
vacsorától való eltiltás az egyházmegye joga; föl kellene 
tehát tennünk, hogy előbb az másképen volt, de ezzel 
ellenkezőleg számtalan példát találunk arra, hogy az 
ilyenben való Íteletet is most e, majd ama testület 
mondja ki : igy, sokszor a vizitáció itél még oly ügy-
ben is, melyet a kánonok szerint a lelkész birtokában 
létezőnek tartottunk volna ; majd máskor, az egyház-
követést, annak mikénti módját, már az egyházmegye 
határozza meg; tehát már a fegyelemnek ez a része 
is, a helyzet és körülmények szerint nagyon változó, 
különböző, bár a liturgiális könyvek ismét ezzel ellen-
kezőleg azt bizonyítják, hogy legalább az egyházkövetés 
joga töltetlen jog lett volna az ekklézsiák kebelén belül. 
Ha pedig még azt is meggondoljuk, hogy a fegyelembe 
mihamar becsúszott a testi büntetés különféle neme és 
a pénzbírság: könnyű belátnunk, hogy ebben már még 
kevésbé Ítélkezhettek a lelkészek. E tekintetben annyi-
féle az eljárás, a mennyi a helyzet és viszony. Török 
fenhatóság alatti városokban megbüntette a vétkezőt sok-
szor a török kadi; más helyen a földesúr élt ezzel a 
joggal, bizonyosan a lelkésznek panaszára ; némely helyütt, 
mint Erdélyben, a vármegyei ispánok, a kik följelentés 
nélkül is requirálták a bűnösöket, a mint ezt a Bethlen-
féle artikulusok elárulják; ismét másutt maga a lelkész 
folyamodott a vármegyéhez, néha az egyházmegyék útján. 
Sőt arra is van számos helyen eset, hogy még kisebb 
vétkekben is, minő a templom elhanyagolása, — midőn 
a presbitérium és lelkész intése elégtelenek bizonyult, — 
a felséges kir. rendelet szerint a politikai hatóság segélye 
vétetett igénybe, oly helyen is, mint Kassa, melyről 
Révész K, alábbi b. feljegyzése tanúskodik. Ebből az ezen 
időben használt büntetési fokozatok is szépen ki tűnnek: 

1786 ápr. 9. Consistorium tartatott és rendeltetett, 
hogy Halmi Mihály, a ki sem intésünkre a templomba 
járni, sem hivatalunkra ( = hívásunkra) a parokhiára jőni 
nem akart, a felséges királyi rendelés szerint, a Ns Ma-
gistrátusnak beadattasson. — 1786 nov. 12. Consist. lévén 
rendeltetek, hogy Zembesi István, Zenribesi Gábor és 
Göncziné, a templomba való nem járásért megintessenek 
egyházfi által, és ha az intés után is a templomba nem 
jönek, tehát fels. kir. rendelés szerint a Ns. Magistratusnak 
béadattassanak. — M é g elébb is, 1785. a templom elhanya-
golása miatt többen: febr. 13 »atyafiságosan« s a melyik-
nél ez nem használt Máj 1. »az egyházfiak által papirosra 
tett intéssel* megintettek; majd határoztatott dec. 1 1 : 
1» Halmi, feleségestől együtt, két consist. személyek jelen-
létében a prédikátor eleiben hivattatván, a templomba való 
nem járásáért m e g i n t e s s e n e k M i v e l nem mentek, a magis-
trátusnak átadattak. Mindebből szépen kijő a fokozat: 1. atya-

fiságos, — 2. irásos, — 3. pap és 2 consistoriális személy előtti 
megintés, 4. bejelentés a városi magistrátusnak, kir. rendelet 
alapján. De hogy mikor adatott ki ez a rendelet, annak 
nincs nyoma. 

(Folyt, köv.) 

T Á R C A . 

A keresztyénség hatása a világra. 
I. Beszéd. 

II. Kor: 5, 17. >A ki a Krisztus-
ban vagyon, új teremtmény*. 

K. Hallgatóim! A keresztyénségnek a történelembe 
való belépése oly forradalmat támasztott a világban 
melyhez hasonló nem viharzott át soha a földön. Jézus 
személye, élete, példája oly forrongást idézett elő a lel-
kekben, a mely a mai napig sem szűnt meg. A Jézus 
vallása oly szellemi mozgalmat támasztott , melynek hatá-
sai még most is kiszámíthatatlanok. És ez a lelki forra-
dalom oly átalakulásokat vont maga után, melyek a világ 
arculatát teljesen megváltoztat ták; ez a forradalom meg-
változtatta az emberek gondolkodás- és cselekvésmódját, 
megváltoztatta a családi életet, a társadalmi állapotokat, 
a népek életviszonyait és egymáshoz való vonatkozásait . 
A keresztyénségnek a történelembe való belépésétől kel-
tezzük az emberiségnek megújhodását , a népeknek ébre-
dését, lelki fejlődését, erkölcsi tökéletesbülését, a polgáriaso-
dást és mivelődést. a szellem megizmosodását és istenfiúsággá 
való megdicsőülését. Mindezt a keresztyénség hozta létre, 
Jézus életének ereje, a keresztyén vallásnak hatása. 

A keresztyénségnek ezen hatásáról kívánok ez év-
ben, a nekem rendelkezésemre engedett négy vasárnapon 
szólani. Még pedig a keresztyénségnek hatásáról az egyes 
emberek életében ; azután a keresztyénségnek hatásáról a 
nagyvilágban; azután azon lélekről, melyre Jézus vallását 
alapí tot ta; s végre azon hitről, mely az emberiségnek 
magas célt tűzött ki. 

Ma szólani fogok azon hatásról, melyet a keresz-
tyénség az egyes emberekre gyakorol. 

Lássuk tehát a keresztyénségnek hatását 1. a Jézus 
tanítványain és 2. mi rajtunk. 

A tanítványok, kik Jézushoz csatlakoztak, mind 
egyszerű, közönséges emberek voltak; halászok, vámszedők, 
telve gyarlóságokkal, fogyatkozásokkal, telve önzéssel, 
hiúsággal, dicsvágygyal és erőtlenségekkel. Ok azért csat-
lakoztak Jézushoz, mert azt hitték, hogy 0 a zsidó remé-
nyek és váradalmak Messiása ; azt hitték, hogy 0 lesz 
Izraelnek felszabadítója és megvigasztalója. 0 lesz a régi 
nemzeti nagyság és dicsőség feltámasztója, s hogy őket 
is e nagyság és dicsőség részeseivé fogja tenni. E hitben 
hagyták el előbbi foglalkozásaikat és é le tmódjukat ; e hit-
ben lettek tanítványaivá, léptek az Ő zászlója alá, követ-
ték Öt. Ha az általa megalapítandó messiási birodalom-
ról, az istenországáról beszélt előttük, annak tagjairól, 
győzelméről szólt hozzájuk: akkor lelkesült öröm dagasz-



lotta keb lüke t ; szemök fénylett , a rcuk ragyogot t ; akkor 
ruhá ika t kiterítették út jára , pá lmaágaka t hintettek eléje ; 
akkor készek voltak érte fegyvert ragadni, öt királylyá 
megválasztani . De midőn szenvedéseiről, elíögatásárói, 
haláláról beszélt, akkor szomorúság fogta el szivüket, 
csüggedés vett ra j tuk erőt, megbotránkoztak szavain s 
ti l takoztak ellene. Ők akkor még nem ismerték a Mestert; 
szavait , tetteit, életének jelentőségét, célját nem ismerték, 
szemeik meg valának kötve; ők csak a zsidó remények 
és várada lmak Messiását látták Ő benne. Ez állt e lőt tük; 
ezért ra jongtak, ennek hódoltak, másról hallani sem akar -
tak. Életöknek, minden cselekedetöknek rúgója az önzés 
és a dicsvágy volt. Innen a levertség és csüggedés, midőn 
Jézus élete hirtelen baljóslatú fordulatot vett s a próféta 
szerencsecsillaga hirtelen e lboru l t ; innen a kétségbeesés, 
reménytelenség, midőn Jézus útja várat lanul a Golgotára 
vezetett s a vezér ott megveretett . Miként a tiszta égből 
lesújtó villám izzé-porrá töri azt , a mi ú t j ában áll, úgy 
törte izzé-porrá a taní tványok minden hitét és reményét 
a golgotai véres esemény. A nagypénteki katasztrófa al-
kalmával a taní tvanyok olyanok voltak, mint a sík tenge-
ren kormányá tó l megfosztott ha jó , melyet a szél, vihar 
ide-oda hány, ve t ; mint a vezérét vesztett hadsereg, 
melyet az ellenség céltudatos t ámadása ver, üldöz, szét-
riaszt. A csalódás, mely őket érte, megtörte őket úgy-
annyira , hogy gyáván hagyták el a zászlót, melyet eddig 
köveitek ; hűtlenül elhagyták a szent ügyet, melynek eddig 
szentelték életüket. Félelemmel és rémülettel futottak el 
Jeruzsálemből , eddigi müködésök szinteréről. A kis tár-
saság és csoport , melyet Jézus szervezett és összetartot t , 
felbomlott, széthullt. 

De mit látunk néhány nap, néhány hét múlva a 
nagypénteki véres tett u tán ? Azt, hogy ez a kis társaság 
és csoport még nem oszlott fel, mégsem hullt szét, hanem 
ismét együtt van, ismét összetart, ismét szilárdan á l l ; 
oly szilárdan, mint azelőtt, sőt sz i lárdabban, mint bármi-
kor máskor. Azt lát juk, hogy ezek a gyenge taní tvá-
nyok most mind hősök lettek, kik bá t ran veszik fel a 
zászlót, mely az imént kiesett kezökből ; bát ran vallják a 
Krisztust, kit az imént megtagadtak ; bá t ran hirdetik az 
evangéliumot, melyhez az imént hütelenek lettek. Mi 
történt velők ? Az, a mi eddig velők meg nem történhe-
tett, mert szemök meg vala kötve, mert tévhitnek hódol-
tak, mert leikök, szivük rab ja volt egy gonosz hatalom-
nak, az önzésnek és dicsvágynak. De a golgotai kereszt 
tévhitüket összetörte, szemöket felnyitotta, ama gonosz 
hatalomtól megszabadí tot ta őke t ; megismertet te őket az 
igazi Krisztussal, kit eddig nem ismertek, ismerni nem 
akar ták. Most ez a Krisztus áll e lő t tük: az, kinek a 
vilagban nem volt hely, hova fejét lehaj tsa ; az, kinek 
mindennapi kenyere volt a mennyei atya akara tának 
tel jesí tése: az, ki az emberekkel mint testvérekkel bánt, 
ki még az eretnek szamar i tánus t , a bálványimádó pogányt 
sem nézte le, hanem testvérül fogadta : az, ki a köteles-
ség út ján soha meg nem ingott, ki vészben, v iharban is 
rendület lenül állt. mert hitét, bizodalmát Istenben nem 

vesztette el s o h a ; az, ki Isten iránti engedelmességét a 
szenvedések és gyötrelmek közt bizonyította b e : az, kinek 
hűsége, szeretete a keresztfán tündökölt a legszebben és 
a ki szeretetet és hűségét halálával pecsételte meg. Ez a 
Krisztus állt most egész fenségében lelkök előtt. Most 
már világos előttük sok eddig nem értett szava, tette, 
sőt ha lá la ; most már tudják, hogy miért kellett neki 
szenvednie, meghalnia ; most tudják, hogy szenvedése, 
halála nem volt büntetés, hanem isteni ösvény a megbi-
zonyu lás ra ; hogy ez az ösvény őt nem lefelé, hanem 
fölfelé, a dicsőségbe vezette. Ez a Krisztus állt lelkök 
előtt; ott van előttük éjjeli á lmaikban, nappali foglalko-
zása ikban ; ez foglalja el egész belsejöket ; ez oly hatást 
tesz reájok, hogy neki többé nem tudnak ellenállani, 
hogy mind meghódolnak neki, hogy nyomdokaiba lépnek, 
hogy művét folytatják. Ez lett lelköknek támaszává , ere-
jök forrásává, szivök éltetőjévé. Ez a Krisztus tette az 
ingadozó Pétert sziklaszilárd apostollá; ez tette a hideg, 
kételkedő Tamás t lelkesült hitvallóvá; ez tette az önző, 
dicsvágyó Jánost az önzetlenség és alázatosság hirdetőjévé ; 
ez tette a gyengelelkű Jakabot erőslelkű v é r t a n ú v á ; a 
Krisztust gyűlölő Sault a Krisztust dicsőítő Pállá. Most 
mindnyájan azt vallják Pál apostollal : »Élek azonban 
nem én, hanem él én bennem a Krisztus*. 0 általa lettek 
mindnyájan új te remtményekké . íme, a keresztyénségnek 
hatása a tan í tványokon! 

Lássuk már most e hatást mirajtunk, még pedig 
ha szegények, ha gazdagok, ha bűnösök vagyunk.* 

Ott van egy szegény ember, ki nélkülözések között, 
az inség nyomasztó súlya alatt nőtt fel. Már gyermek-
korában keserűen hatott lelkére, ha a gazdagok mellőz-
ték, szegénysége miatt kerülték, lenézték, megvetették. 
Tőrként sebzette szivét, ha hiányos neveltetésére, fogyatékos 
kiképeztetésére és bizonytalan jövőjére gondolt; de leg-
inkább fájt neki az, ha látta, hogy azok, a kik nálánál 
érdemetlenebbek, minden tekintetben előnyösebb sorsban 
részesültek. Akkor azonban még éltek szüle', s a szülői ház-
ban, a szülők őrködő gondviselése és gyöngéd szeretete 
mellett h a m a r elfeledte a keserűséget, s testvérei és játszó-
társai tá rsaságában vidáman és gond nélkül folytak le 
napjai. Akkor kedélye még derült es ép volt, s abban 
a sebek még nem mérgesedtek el, nem genyedtek el, 
hanem behegedtek. De azóta szülei elhaltak, testvérei, 
játszótársai elszéledtek, s ő egyedül s elhagyatottan áll a 
v i lágban; nincs, a ki részvéttel viseltetnék iránta, ki sze-
retettel gondolna reá, ki jóakarólag fordulna hozzá. Elete 
folytonos nélkülözés, fáradozás és küzdés : a jobb házak 
ajtai zárvák előtte, a jobb körök elfordulnak tőle, a 
gonosz társaságok pedig oly közel vannak hozzá, oly csá-
bítólag intenek feléje, s a becsületesség ösvénye oly 
rögös, oly nehéz, oly elhagyatott. Ha ehhez a szegény , 
emberhez nem jő el a Krisztus, ha a Krisztus lelke nem 
jön segítségére, nem lesz támaszává , akkor ez a szegény 
ember el fog bukni, le fog térni a becsületesség ösvénvé-

* E résznek alapgondolata Bitziusé. 



rő l ; meg fog hasonlani önmagával , a világgal, Istenével, 
el fog zülleni. De ha eljön hozzá a Krisztus, ha megis-
merkedik az ö életével, ha a Krisztus lelke lesz életének 
vezérévé, akkor ez az ember nem fog elbukni, hanem 
győzedelmeskedni fog a kísérteteken és üj életre kél. 
Igen, ha annak az embernek a szemei megnyílnak; ha 
megtudja, hogy Jézus is szegény volt, szegény viszonyok 
között jött a világra, szegény viszonyok közt élt, szegény 
viszonyok közt halt meg; ha megtudja, hogy Jézust is 
mellőzték, lenézték, megvetették a gazdagok, hatalmasok 
és előkelők ; hogy ő is egyedül állt a világban, hogy szi-
vének forró vágyai, lelkének magas eszméi szinte nem 
találtak visszhangra az embereknél, . . . s ha azután 
megtudja, hogy ez a Jézus mindamellett, sőt mindezek 
dacára férfiasan állotta meg helyét a világban, férfiasan 
viselte magát a kedvezőtlen viszonyok között ; hogy a 
legnyomasztóbb körülmények között is hű maradt Istené-
hez és önmagához s megőrzötte lelke tisztaságát, komoly-
ságát és fenségét, — s ha ezután megtudja, hogy ez a 
rövidéletű, szegénységgel küzdő Jézus mégis több jót tett, 
több áldást hagyott maga után, mint azok a gazdagok, 
hatalmason mind, kik őt lenézték és megvetették : akkor 
ez a szegény ember megismeri, meggyőződik, hogy szá-
mára is van út az élet kedvezőtlen viszonyain keresztül; 
út, melyen boldog lehet, melyen jó emberré s a társada-
lomnak hasznos tagjává válhatik, kit, ha majd meghal, szinte 
könyezve és áldva fognak kisérni s ír jába. És ha ez a 
szegény ember azután arra az útra lép, azon azután 
tántoríthatatlanul megmarad ; ha azon az úton előre és föl-
felé halad; azon az úton naponta harcol a bűn és kísér-
tések ellen, s a jóban folytonosan erősbödik : akkor ez 
az ember új teremtménynyé lett. íme a keresztyénségnek 
a hatása a szegény emberen. 

Lássuk már most a keresztyénségnek hatását a 
gazdag emberen. Ott van egy gazdag ifjú, egy előkelő 
ifjú nő, ki jólétben és kényelemben nő fel s kire 
fényes jövő várakozik. Mit lát, mit hall e szerencsés 
viszonyok közt élő környezetében? Látja, hogy a gazda-
gok körülötte hogyan élnek, mit csinálnak; hallja, hogy 
mit beszélnek. Tapasztalja, hogy ők a gazdagságot bál-
ványozzák, a kiváló állást imádják ; látja, hogy ők az 
embert születése, ősei, vagyona szerint mérlegelik és 
becsülik. Hallja, látja, hogy ők a bűnt más szemmel 
nézik, ha hozzájok hasonló előkelő ember követte el, s 
másképen Ítélik meg, ha tőlük elütő, mélyen alattuk álló 
szegény ember követte el. Ha abban a gazdag if júban 
és előkelő hölgyben nemes sziv lakozik, akkor a pénznek 
ez imádása, az előkelő állás e bálványozása, az embe-
reknek ez osztályozása egy ideig undorral fogja eltöl-
teni ; de ha nem jön hozzá a Krisztus, ha vallásának 
megszentelő ereje nem jön segítségére, nem lesz támoga-
tójává : akkor környezetének légkörét lassanként és öntu-
datlanul magába fogja szívni; környezetének észjárását , 
életmódját, szokásait és előítéleteit magáévá fogja tenni. 
Érző szive lassanként megkérgesül; befészkeli abba magát 
n felfuvalkodottság, a gőg, dölyf; keble elfásul, kiég belőle 

minden nemesebb láng, s lelketlen pénzimádóvá, léha 
élvhajhászóvá leszen. De ha eljön hozzá a Krisztus, ha 
megismerkedik az ő életelvével, s ha ez az ő életelve lesz 
életének szabályozójává : akkor annak a gazdagnak szive 
nem fásul el, keble nem kietlenül el, hanem új, nemes 
életre kél. Igen, ha az a gazdag megismerkedik Jézussal, 
a ki szinte előkelő származású, királyi nemzetségből való 
volt; a ki szinte gazdag és hatalmas lehetett volna; a ki 
szinte mind azzal bírhatott, mindazt élvezhette volna, a 
mit a gazdagok bírtak, a mit ők élveztek, de a ki mind-
ezekről lemondott, hogy lelkét a föld pora be ne szeny-
nyezze, szivét a gazdagság lánca le ne nyűgözze; a ki a 
külső gazdagság és hatalom csábításain és hálóin sértet-
lenül átment és azt, a mit az Isten lelkébe plántált, szep-
lőtlenül megőrizte; a k i önmagában hordozta azt a békes-
séget, melyet a világ nem adhat, de el sem vehet ; a ki 
mind az embereket szivére ölelte; a ki senkit sem gyű-
lölt, senkit meg nem vetett, senkitől nem irigyelt semmit ; 
a ki a föld porában és küzdelmeiben mégis boldog volt, 
az eget hordozta szivében . . . és ha azután ez a párat-
lanul élt Jézus bűn nélküli szent életével, Isten és embe-
rek iránti szeretetével és lelkének fenséges nyugalmával 
ama gazdag és előkelő embernek a szivét meghatja, lel-
két megragadja s példájának követésére indítja, úgyhogy 
ez a gazdag és előkelő most szakít környezetével, annak 
észjárásával, életmódjával, szokásaival és előítéleteivel; ha 
elfordul a pénz imádásától , az emberek osztályozásától 
s hozzálát környezete sok bajai, visszásságainak orvoslá-
sához, gyógyításához; ha helyzetének előnyére jobb álla-
potokat teremt maga körü l ; ha a nemesítés és javítás e 
munkájában el nem lankad: akkor ez a gazdag is új-
teremtménynyé lett. íme, a keresztyénségnek a hatása a 
gazdag emberen. 

Lássuk végre a keresztyénségnek hatását a bűnös 
emberen. Bárki legyen ez a bűnös, annyi bizonyos, hogy 
ő is mint ártat lan gyermek jött a világra; tiszta, szeplőtlen; 
lelket hozott magáva l ; szivében isteni szikra élt és jóra-
való haj lam. De ez az ember eltévedt, elbukott, vétkezett, 
bűnös lett ; útja lefelé vezet; az emberek már-már napi-
rendre térnek felette, elveszettnek tar t ják; senki sem akar , 
senki sem tud raj ta segíteni. Ha ehhez az emberhez nem 
jön el a Krisztus, ha a Jézus lelke, vallása nem jön se-
gítségére, akkor számára nincs szabadulás: menthetetlenül 
elvész. De ha eljön hozzá a Krisztus; ha a Jézus lelke, 
vallása lesz t ámogató jává : akkor ez a bűnös is meg-
menekül s új életre kél. Igen, ha ez a bűnös ember meg-
ismerkedik Jézussal; ha megtudja, hogy őt szinte nagy 
kísértések, csábítások, bűnök környezték; hogy ő szinte 
minden nap harcolt e kisértetek és bűnök ellen; hogy 
ő mindennap, minden reggel, minden este Istenből 
merített erőt a bűn hálóinak széttépésére, s hogy ő e 
harcban mindig diadalmaskodott; ha megismerkedik a 
Jézus vallásával, a mely azt hirdeti, hogy az Isten vég-
telen szeretet, örök irgalom, ki nem akar ja a bűnösnek 
halálát, hanem hogy megtér jen; ki az embertől nem for-
dul el soha, ki az embert nem hagyja el még akkor sem, 



mikor ez eltévedt; ki az embert még akkor is keresik 
u tána megy, ha erkölcsileg elbukott s a világ felette már 
pálcát tör t ; — ha a bűnös ezt a könyörülő isteni irgalmat 
megismeri s azután tudatára jön annak, hogy az Isten 
javát akar ja , vele van, elveszni nem hagyja ; s ha a bűnös 
szivét ez az isteni irgalom végre meglágyítja, hogy benne 
felébredt a vágy ezen isteni irgalom iránt, s ha ez a vágy 
azután a bűnösnek többé nem hágy békét, nem hágy 
nyugalmat bűnei között, hanem folyton ösztönzi, folyton 
sarkalja, hogy a bűn ellen harcoljon, küzdjön: akkor ez 
a bűnös is új életre kelt, új teremtmény lett s megmene-
kült a kárhozattól. Ime a keresztyénségnek a hatása a 
bűnös emberen. 

K. Hallgatóim! De ha a keresztyénség ily nemesítő 
hatással van az emberekre, a szegényekre, gazdagokra, 
bűnösökre ; ha abból annyi megszentelő erő, annyi lelki 
áldás sugárzik k i ; ha az az embereket átalakítja, újjá-
teremti, a szennytől megtisztítja, a jóra acélozza és Isten 
fiaivá dicsőíti: akkor ezt a keresztyénséget ne nézzük le, 
ne viseltessünk iránta közönynyel; hanem ápoljuk és be-
csüljük az t ; szeressük azt, mint a tanítványok, kik lelke-
sülten így kiáltottak fel: »Uram ! kihez mennénk ? hiszen 
örök életnek beszéde; vagyon te nálad*. Úgy legyen! Amen! 

Kassa. 
Csiskó János, 

ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Az ev. szociális kongresszus június 6. s követ-

kező napjain tartotta Karlsruhe városában 11-ik évi nagy-
gyűlését. Az ünnepi istentiszteleten, a melyen maga a 
bádeni nagyhercegnő is megjelent, Róm. 5 6. v. felett 
Bonhoff lipcsei lelkész prédikált. Az azt követő első és 
második napi nagygyűlésen többen, mint 700-an vettek 
részt. Különösen a papi és tanári körökből (p. o. Leh-
mann marburgi, Holtzmann strasszburgi, Brauer karlsruhei 
tanár) voltak többen jelen; sőt egy miniszter is végig 
hallgatta az érdekes és tanulságos ker. szociális fejtege-
téseket. — Az első nagygyűlést Helbing karlsruhei prelá-
tus imája nyitotta meg. Utana Nobbe tanácsos üdvözölte 
a kongresszus állami és egyházi képviselőit. A tavalyi 
kiéli kongresszusra utaló üdvözlet hangsúlyozta, hogy a 
vallásból eredő erkölcsi és szociális kötelességérzet s az 
az azzal kapcsolatos közösségérzet ápolása és fejlesztése 
egyik elsőrangú feladata a kongresszusnak a népélet köré-
ben, a miért is a szociális reformgondolatoknak ker. 
erkölcsi á thatására és átalakítására kell törekedni az 
egész vonalon. A kötelességérzetet s a szociálreform szük-
ségességét kell ébren tartanunk a müveitek körében is, 
mi célból Jézus szellemében »békére és nem háború-
ságra* kell törekednünk. Az ev. szociális kongresszus 
»nem politikai akció*, hanem »az érzület s a cselekvő-
ség közössége*, mely mint ilyen, a materializmussal 
szemben folytatott küzdelmében azt akarja, hogy »a 
keresztyén alapelvek nemcsak a személyes egyéni, hanem 
a társas szociális élet terén is érvényesüljenek s megmentő 
és megváltó isteni erőnek és hatalomnak bizonyuljanak*. 
— Az üdvözlések viszonzása u!an az első nagyobb elő-

adásra került a sor, a melyet Baumgarten kiéli tanár 
tartott. »A népiskolából kikerült ifjúság vallásos, nemzeti 
és gazdasági neveléséről a népélet számára* címmel. A 
kérdést kevésbé a belmisszió vagy a kura pasztorális, 
mint inkább a népnevelés szempontjából tárgyalta, s nemzeti, 
gazdasági és pedagógiai tekintetből egyaránt igen sok 
üdvös reformjavaslatot foglalt magában. Igy kiterjesz-
kedett a vallásos oktatásra, a konfirmációra, a hazára 
és a históriára, az iskolára, a gazdaságra stb., mindenütt 
élesen megvonva a határokat a ker. szociálizmus s a 
szociáldemokrácia között. — Az ellenreferátumot, főleg 
gazdaságtani alapon Froeltzsch karlsruhei tanár adta 
meg, a ki helyesen hangsúlyozta, hogy a szociális kérdés 
megoldásában nem a rendőri, hanem a törvényes szem-
pontok a mérvadók: hogy e tekintetben az egyháznak 
s az iskolának karöltve kell haladnia, s hogy végül 
kevesebb pesszimizmusra és több bátorságra, kevesebb 
rendőri intézkedésre és több vallásos egyházi nevelésre 
van szükségünk. A korszerű kérdéshez különben többen 
is szólottak. Igy Braun stuttgarti főegyházi tanácsos, s 
Soden berlini és Bein jénai tanár, kinek kínosan hatolt 
az a kijelentése, hogy »a német birodalomban ket millió 
fiúgyermek nevelés és tanítás nélkül van*. — Az első 
nap tárgyalásaihoz teljesen méltó volt a nagygyűlés 
második napja, a melyen Lehnaan hornbergi lelkész-
nek »A városi és falusi modern lakásszükség s annak 
óvószere* c. előadása és Liebrecht hannoverai tanácsos-
nak arra adott korreferátuma képezte a tanácskozás fő 
tárgyát. A tárgyilag rendkívül gazdag két előadás a modern 
gazdasági viszonyokban latja a lakásszükség legfőbb baját, 
s üdvös reformjavaslatokat ajánlott a baj lehető elosz-
latására, vagy legalább is enyhítésére. A kérdéshez még 
Lechler stuttgarti gyáros, Fuchs freiburgi tanár Zettel-
mann, Kamv, és Mangold frankfurti tanár, Naumann 
lelkész, a »Hilfe« ismert nevű szerkesztője és Wagner 
karlsruhei tanár is szólott. A lakásviszonyok reformjának 
elodázhatatlan szükségességét hangsúlyozta mindegyikök. 
— Bohrbacli főtitkár évi jelenlést terjesztett elő, a 
melyből megtudjuk, hogy a kongresszus tagjainak a száma 
850; de van kilátás reá, hogy újabban »a szociális tempe-
ratura előhaladásával* többen is csatlakoznak hozzá. — 
A harmadik előadást Rathgen marburgi tanár tartotta, 
»Milyen erkölcsi és szociális feladatok várnak a nepre 
Németországnak világhatalommá való fejlődéséből ?« cím-
mel, a melyre aztán Lepsius lelkész adta meg a korre-
ferátumot. A német nép gazdasági, morális és szel-
lemi erejében látják a világhatalommá való fejlődésnek 
jogosultságát, a civilizáció terjesztése céljából. Az előadás 
kényes politikai kérdéseket érintett, a melyek azonban a 
keresztyénség szempontjából lettek megvilágítva. Az álta-
lános emberiségi és világcélok elérése a német népnek a 
reformáció örökségében van megadva, mely tekintetekből 
azzal a szláv és román népek nem versenyezhetnek. 
Voltak az előadásnak olyan részletei is, a melyek Nemet-
országnak tengerentúli (p. o. Kinában) politikai és gazda-
sági missziójára is vonatkoztak. Az idegen népek maga-
sabb kultúrára való nevelése s a német népéletnek anyagi 
és szellemi erősítése képezte mindkét előadásnak követendő 
vezéreszméjét. Kölönösen »a keresztyénség a történelem 
főpontja s az evangélium a világhatalom legmagasabb 
hatványa. Izrael prófétái s Róma és Görögország hősei 
a mi ideáljaink, a melyek nélkül a németek világmissziö-
járól szó sem lehet*. Különösen Christlieb lelkész, volt 
japáni misszionárius felszólalása hangsúlyozta, hogy, 
mint Bismarck politikája igazolja. >az evangélium a 
világhatalmi politika legjobb eszköze s a misszió az 
ethizálásnak legerősebb támasza*. Szólott a kérdéshez 



maga Naumann is, kinek fejtegetéseit mindvégig feszült 
figyelemmel kisérték. A vallásnak a politikától való el-
különítését kívánja, s tiltakozik az istenországnak poli-
tikai célokra való alkalmazása ellen. Az istenországa, 
mint politikai fogalom Róma, Tolstoi és a békeliga esz-
méje. Mit mondana ehhez Luther a p á n k ? A politika 
»világi dolog«, hatalomért való küzdelem, a mely nem a 
mi dolgunk. Hogy mi lesz a világtörténelemből, az csak 
a mindentudó Isten előtt ismeretes ; mig a mi dolgunk a 
mi jelen feladatainknak hű betöltése. A politikának, mint 
reális hatalmi kérdésnek, nincs köze a valláshoz. A kul-
turát s a magasabb civilizációt mint keresztyének, s nem 
mint politikusok munkáljuk. Az egyháznak és iskolának 
feladata a humán kultura ápolása és fejlesztése. E gondolat-
körben mozogtak különben Lehmann, Lechler és mások 
fejtegetései is, a melyeket mi is alaposaknak és meg-
győzőknek tartunk. De mikor fogunk mi ráérni ilyen 
kérdéseknek evang. szellemben való tá rgyalására? — a 
mikor még a belmissziónak s az evangélizációnak is 
csak a kezdetén vagyunk. Pedig ugyancsak döngetik a mi 
pápás és a világi hatalmasságaink a mi kapunkat is ! 

Luthardt »Kopendium der Dogmatik« c. ismert 
műve e napokban 10-ik kiadásban hagyta el a sajtót. 
Az előző kiadásokkal egybevetve, nyert e mű tárgyi és 
irodalmi teljesség tekintetében egyaránt. Nélkülözhetetlen 
történeti jellegű segédkönyv e dogmatikus kompendium a 
hittan rendszeres és alapos tanulmányozásához. E tekin-
tetben páratlanul áll a dogmatika újabb és legújabb iro-
dalmában. Főleg az ó prot. skolasztika dogmatikai irodalma, 
s itt is közelebbről Quenstedt és Hollaz müve van rész-
letesen tárgyalva. Megkönnyíti a mű sikeres használatát 
a nagy gonddal készült tárgymutató is, mely a dogma-
tikában kevésbé jár tas olvasót is gyorsan és alaposan 
tájékoztatja. A bevezető prolegomenák s a dogmatika tör-
ténet-irodalma után, az eddigi nyomokon járva tárgyalja 
a dogmatika tananyagát . E műnek s az annak nyomán 
készült »Glaubenslehre« c. rendszeres könyvnek nem 
volna szabad hiányoznia a mi Íróasztalunkról. Ára csak 
7 márka. Kiállítása a lipcsei Dörffling Franké cég buzgó-
ságát dicséri. A legigazibb örömmel felhívjuk e jubiláris 
kiadásra is lelkészeink szives figyelmét. Ez a dogmatikusunk 
megérdemli, hogy nálunk is komolyan és alaposan tanul-
mányozzuk. Tudományos rendszeresség és vallásos egy-
háziasság karöltve haladnak e műben. S épen erre van 
nekünk is szükségünk. 

Az öngyilkosok statisztikája igen szomorú képet 
mutat a német birodalomban. Az 1897-évben, a hivatalos 
adatok szerint 11,013 öngyilkos volt Németországban, s 
ezek között is 6174 a porosz királyságra esik. 100 ezer 
lakos közül tehát a birodalomban 21, s Poroszországban 
20 ember öngyilkos. Legnagyobb az öngyilkosok száma már 
évtizedek óta Szászországban, s itt is annak két nagyobbik 
városában, Drezdában és Lipcsében. A porosz tar tomá-
nyok közül Slesvig-Holsteinnak van a legnagyobb %" a5 
és pedig 33. A legkisebb szám, vagyis 1000 lakos közül 
8 öngyilkos, Pozenben keresendő. Rizony az szomorú 
dolog! Sietünk az élettel, sietünk annak élvezeteivel, 
azért nincs annak reánk nézve komolyabb értéke. Modern 
kultúránknak egyik legszomorúbb félszegsége és túlhaj-
tása épen e téren keresendő. S itt is a kulturállamok 
járnak elől. A Krisztus evangéliuma mikor találja meg 
itt is az utat a valódi út, az igazságos az élet fe lé?! 

A vasárnapi iskolák ügyét előmozdító egyesület 
Németországban, Bernstorff gróf elnöklete alatt nemrég 
pályadijat tűzött ki egy kézi könyvecskére a vasárnapi 
iskolák tanításához. »Rövid vezéfonalat* kivánt, a mely-
nek terjedelme meg ne haladja a 15—20 ezer szót. A tár-

vgyi részletezés és theologizálás mellőzésén kivül ezek voltak 
a követendő szempontok: Az elbeszélés művészete, a kérdés 
föltevése, a bibliai igazság értékesítése, a személyes vonat-
kozások előtérbe lépése, az ének alkalmazása, s a bel-
és külmisszió felkarolása. Hét pályázó jelentkezett. Az első 
dijat, 200 márkát Romberg berlini lelkész, a másodikat 
llaberland kottbusi archiadiakonus nyerte el, mig Wagner 
hallei diakónus müve dicseretet nyert. A két pályamű az 
egyesület kiadásában meg is fog jelenni, s a »Deutsche 
Sontagsschul-Ruchhandlung* (Rerlin S. W. Gittschinerstr. 
106.) útján lesz kapható. Felhívjuk reá az érdeklődők 
szives figyelmét. A mi vasárnapi iskoláinkban és konfir-
mációi oktatásainkban ezek »a szükséges tudnivalók* 
bizonyára sikerrel lesznek használhatók. 

A Gusztáv-Adolf-alapítvány lipcsei főegyesülete június 
18—20 napjain tartotta, ez alkalommal első izben Hölschcr 
elnöklete alatt Zwickauban, igen élénk érdeklődés mellett 
a maga rendes évi közgyűlését. 50 fiókegylet vol t l60 tag-
j ában képviselve. Az előterjesztett évi jelentés szerint 
a bevétel volt 126,761 márka, vagyis 21 ezer márkával 
több, mint az elmúlt üzleti évben. Általában a bevétel 
az utolsó 20 év alatt megháromszorozódott. Az Ausztriá-
nak szóló különös gyűjtés 18 ezer márkát eredménye-
zett. A reformáció-ünnepi kollekta 900 márkával emel-
kedett, s maga a lipcsei főegylet kollektája 12 ezer márkát 
tesz. Segélyezésekre 120,450 márkát fordíthatott, vagyis 
18 ezer márkával többet, mint az előző évben. A segé-
lyezendő egyházközségek száma 160, a melyek közül 
30 templomot, 16 pedig paplakot épít. A nagy szeretet-
adomány összege 5500 márka. Ebből Hohenelbe kapott 
3000, s a mi Diós-Győrünk és a porosz Prützenwald 
1250 márkát. A összegylet nagy szeretetadományához 
a lipcsei főegylet 1000 márkával fog járulni. A jövő 
évi közgyűlés helyéül Plauen jelöltetett ki. Őszintén örven-
dünk a lipcsei főegylet e lélekemelő buzgóságán s a diós-
győri ev. egyházközség segélyeztetésén ! 

Bodelschwingli, a bielefeldi intézetek nagy alkotója 
és hűséges gondozója igen szomorúan ecsetelte az intézetek 
anyagi helyzetét és fokozott érdeklődésre és áldozatkész-
ségre hivta fel barátait Az utolsó üzleti évben 690,529 
márkával emelkedett az adósságok száma, s hozzá teszi : 
hogy iszonyúan bántanak és terhelnek bennünket ez 
adósságok, de még inkább a nagyszámú betegek. Az 
epileptikus betegek száma 157-tel emelkedett, a kiknek 
fölvételét megtagadni, miután más menedékük nincsen, 
nem lehetett. Ezenfelül 120 gyógyíthatatlan lelki beteget 
kellett átvenni a pápás kolostorokból, a kik pedig mind-
megannyian evangélikusok voltak. Az építkezések föl-
emésztették a legnagyobb összegeket, sőt még a vízveze-
tékek is igen nagy költséget okoztak. Az óriási költségekkel 
és szükségletekkel szemben — jegyzi meg a nagy ember-
barát Bodelschwingh — épen nem állanak a rányban az 
újabban befolyt szeretetadományok, a melyek 74,000 
márkáról kerek 32,000 márkára szállottak alá, — pedig 
az utolsó évben a keletafrikai éhínség csillapítására 
300,000 márkát gyűjtöttek Németországban. Im az ilyen 
belmisszióra fordítsuk a mi filléreinket. Újból is hang-
súlyozzuk e helyütt is, hogy igen szép és üdvös dolog a 
külmisszió, de csak akkor és addig, a mikor ide haza — s 
ez még Németországra is vonatkozhatik, — teljesen rendben 
leszünk. A Rodelschwingh-féle intézetek részünkről leg-
teljesebb rokonszenvünkre és áldozatkészségünkre méltók 
és erdemesek. 

Luthardt lapjában olvasom, hogy az évezredek óta 
csendes és puszta »holt tenger* a közel jövőben hajóz-
hatóvá válik. A Jeruzsálemtől Kerak városáig, a moabiták 
földjének régi főhelyeig terjedő hosszú út jelentékenyen 



megrövidülne. A kereskedelem és a kulturális érdekek kíván-
ják ennek a hajózási tervnek a mielőbbi megvalósítását, 
a melyet a Kerakban nagy birtokterületekkel rendelkező 
görög kolostor kezdeményezett. Hamburgban készítettek 
egy 121 / , méteres kis hajót, mely máris Jaftaba érkezett s 
ezt a jeléntőségteljes nevet fogja viselni: Prodromos. Ha 
beválik, több ilyen apró hajóval is tesznek majd kísér-
letet. Egyelőre a reherárúnak, később a személyi uta-
zásnak is szolgálatára lesz. Őszintén kívánjuk a sikert, 
mert ezzel megint csak jobban és jobban megnyílik a 
Szentföld az európai kultura, s így az evangélium előtt. 

Tolstoi Leó grófot, az oroszok mély vallásos pró-
fétáját, a pétervári szent zsinat, mint legfőbb birodalmi s 
keleti egyházi hatóság, a »Chr. der \V.« értesülése szerint, 
1900 ápril 5. kelettel a nagy egyházi átok alá vetette. 
Egy Angliában megjelenő orosz folyóirat szerint mindez 
azért történt, mivel »Tolstoi gróf, azokban a müvekben, 
a melyekben vallásos nézeteit kifejtette, nyilvánvaló módon 
az orthodox keresztyén egyház ellenségének mutatta be 
magát. Közelebbről nem vallja a háromságos egy igaz 
istent; az isteni háromság második személyét, az isten 
fiát egyszerű embernek mondja; az evangélium szent szöve-
gét meghamisít ja: a szentegyházban csak emberi intézményt 
lát; elveti a hierarkhiát, s gúnyolódik a szent orthodox 
egyház sakramentomai és szertartásai felett« stb. Az ilyen 
embereket az orthodox egyház, a nagyböjtök első vasár-
napján, hü gyermekei jelenlétében ünnepélyesen méltat-
lanoknak deklarálja az egyházi kegyszerekre. Ép azért 
Tolstoi halála esetén, föltéve hogy bűnbánat nélkül hal 
el, halotti misét tartani szigorúan tiltva van. Egyúttal 
elrendeli a szent zsinat, hogy e nagy interdiktumról s 
az azzal összekötött tilalomról, a prépostok útján, az alsóbb 
papság is haladéktalanul értesíttessék. Őszintén sajnáljuk, 
hogy századunk alkonyán az európai emberiség története 
e szégyenlappal gazdadagabb lett. Más helyütt szólottunk 
arról, hogy az oroszok e modern nagy prófétája a hegyi 
beszéd szószerinti értelmezésében látja a keresztyénség 
valódi lényegét. Mit tartunk ezek után, mai kulturánk 
nagy szégyenére, arról az orosz világbéke-politikáról, mely 
békét hirdet a népek és nemzetek között, s nem türi meg 
a békét saját emberei és vallásfelekezetei között. Valóban 
Krisztus urunk méltóképen Ítélné meg az orosz cezaropapiz-
mus egvháziasságát és Tolstoi gróf, túlzasaiban is őszintén 
tisztelt vallásosságát! 

A szászországi kir. katonai organumban közzétett 
legfelsőbb kézirat elrendeli, hogy ezentúl a r. kath. udvari 
templom ünnepi istentiszteleteire vagy egyébb szertartásaira 
csakis r.kath. vallású tisztek és katonák rendeltessenek be. — 
Ezzel a rendelettel, Albert király igazságszeretete e kéz-
zelfogható tanujelével, lekerül a prot. Szászországban a 
bizonyára kényes és sokszor megvitatott ügy a napirendről. 
A német prot. sajtó hódoló tisztelettel vett tudomást a 
legfelsőbb kir. kézirat üdvös intézkedéseiről. A kir. kéz-
irat 1900 június 7. kelt, s Albert király és Planitz miniszter 
altal van ellenjegyezve. 

A szociáldmiokrácia már a keresztyénség védőjéül 
tolja lel magát Németországban. Egyik főembere, Göhre, 
a »Social. Monatshefte* 6-ik számában, védelmébe veszi 
Weivgart volt osnabrücki ev. és Hillmann volt ham-
burgi ref. lelkészt állásuktól való felfüggesztésök alkalmá-
ból. Fejtegetéseiben hangsúlyozta, hogy »a ma uralkodó 
konzervalizmus a valódi keresztyén vallás legnagyobb 
ellensége, s hogy ezt az államra és egyházra egyaránt 
veszélyes hatalmat csakis a szociáldemokrácia lesz hivatva 
a jövőben megtörni . . . .« »Igy hát a sokat szidalmazott, 
vallástalan és keresztyénellenes szociáldemokrácia fogja 
ismét megnyitni a ker. vallás útjait, a mihez, s altalaban 

a szabad keresztyén vallás biztosításához, az állam és 
az egyház közötti szerves kapocsnak feloldása mellett 
még a kapitalizmusnak s a bérviszonyoknak megszüntetése 
is szükséges. A jövőben is a szociáldemokrácia a valódi 
humánus keresztyénség legigazabb barátja s a tudomány 
es művészét érdekeinek legmelegebb védője.* — Ezt olvasva, 
csakugyan azt kel! mondanunk, hogy nincs semmi új a 
nap alatt; mert hát megéltük, hogy Saul is a próféták 
közé szegődött. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 
Tanuvallatás az 1822. évről. 

(Az őszödi ref. egyház levéltárában.) 

Alólirottak hitelesen bizonyítjuk, hogy e' folyó 
1822-dik Esztdei Mártius Hónap 28-kán, Köttsén, ezen 
T. N. Somogy Vgyei Helységben, Nagy Tiszteletű C.sitvai 
Vasas András urnák, mint a külső-Somogyi Helvétziai val-
lást követő Egyházi Megye Esperestjének megkérése mellett, 
az Őszödi, ugyanezen fentirtt Tettes Megye Helységbeb 
Reformáta Ekklésia részére, e' következendő Tanú vallatást 
vittük végbe. 

Arról, hogy: 
1-ször. Volt-e a' Tanú ez előtt Esmerős őszödi ezen 

T. N. Somogy vá rmegye i Helységben? és ha volt 
2-szor. Valja meg letett Hite alatt, ha vallyon tud-e? 

vagy hallott-e valamit a fent irt Helvségbeli Reformáta 
Ekklésia elébbeni környúl állásáról, nevezetesen, hogy 
annak különösen Földjei, vagy rétjei voltak-e? és mikor, 
minémü Jussal birta azokat, környül álló képen szám-
lálja e lő? 

Első tanú Tóth Gergely, 74 esztdős, Református, mélt. 
Gróf Hunyady szárszói Jobbágya, meghiteztetvén s kér-
deztetvén valiott az 

1-sőre. Hogy már kilentz esztdős korában kezdett 
Őszödre Templomba já rn i ; az időtől fogva van ösmerett-
sége Őszödben, és ennélfogva a 

2-ra. Valja. hogy a régibb időben az őszödi Reform. 
Ekklésiának tulajdon Szántóföldjei voltak, a melyeket 
Tiszt. Őcsai Péter, egykori őszödi Prédikátor Ur is, mint 
a Tanúnak Sógor Attyafia, a benne lévő gabonájával együtt 
gyakorta mutogatott a Tanúnak ; sőt ezen Szántóföldeket 
szántani Testvér Battja is több Szárszói emberekkel volt 
által Őszödre. Ezen szántóföldeket, hogy micsoda Jussal 
birta a fent nevezett Ekklésia, azt bizonyosan állítani a 
tanú nem tudja, hanem azt többször hallotta, hogy sza-
bados és dézsma nélkül valók voltak, és emlékezik arra 
is, hogy még Sándi József Prédikátor Ur idejében is meg-
voltak, és hogy mikor esett ki az irtt Ekklésia azon föl-
dek bírásából, a Tanú azt külömben nem tudja, minthogy 
mostanában az Őszödi lakosoktól hallotta, hogy a Tiszdő 
Piarista Atyák az Ekklésia Földeket elfoglaltak. A régiebb 
időre, a mint a tanú emlékezik, az Ekklésia Földek a felső 
mezőre, a Balaton mellett lévő Csárda felé, az alsó mezőre 
pedig a szóládi út mellett, a berek felé feküdtek 
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Második Tanú öreg Kiss István, 74 esztdős, Refor-
mátus, Mélt. Gróf Hunyady szárszói Jobbágya, meghiteztet-
vén s kérdeztetvén vallotta az 

1-sőre. Mintegy 25 esztendős korától fogva temp-
lomban gyakorta járván Őszödre, innét jól esméri a Tanú 
Őszöd Helységét és határját . 

2-ra mivel a Tanú Maga is T. Sándi Prédikátor úr 
idejében volt által Őszödre az ekklésia földjében aratni, 
onnét tudja állítani, hogy magának az őszödi Ekklésiá-
nak volt különös Földje, azt azonban tsak hallásból állítja, 
s állithattja, hogy abban az időben a nevezett Ekklésia 
ezen földeket minden adózás nélkül birta, és hogy mikor 
és hogyan vétetődtek el, az eránt egyebet vallani nem 
tud, minthogy mostanában hallotta az őszödi Lakosoktól, 
hogy a Fdő Piaristák az Ekklésia Földjeit és Rét-
tyeit elvették. 

Harmadik Tanú Tóth István, 73 eszt., Reform., 
Mélt. Gróf Hunyady szárszói Jobbágya, meghiteztetvén 
s kérdeztetvén vallotta az 

1-re Őszödön születvén s mintegy 22 esztdős ko-
ráig ott is Lakos lévén, Őszödön igen jó ismerős, s ennél-
fogva a 

2-ra Tudja vallani, hogy abban az időben mind a 
két mezőre voltak az Ekklésiának Földjei, a melyeket minden 
dézma és adózás nélkül birt, és ugyanazon Földekben a 
Tanúnak testvér húgai több izben arat tak is. Későbben 
azonban ezen Földek az Ekklésiától elvétettek és mások 
adattak helyében, de hogy már ezeket az Ekklésia mitsoda 
Jussal birta, azt a Tanú nem tudja. Hogy pedig ezen 
utóbbi Földeket is mostanában a T. Piarista urak elvették, 
azt csak magoktól az őszödiektől hallotta. 

Negyedik Tanú Szabó Erzsébet 63 eszt., Refor-
máta, Mélt. Gróf Hunyady szárszói Jobbágy asszonya, meg-
hiteztetvén s kérdeztetvén vallotta az 

1 -re. Mivel Őszödön született és ez előtt egész 9 esz-
tendőkig oda való Lakos volt, Őszödön igen esmerős. 

2-ra. Mióta emlékezik, azóta mindig volt az őszödi 
Ref. Ekklésiának Földje, és ugyanazokban gyakori izben 
aratott is. Minémü jussal birta azonban azon Ekklésia 
ezen Földeket, azt bizonyosan vallani nem tudja, mivel 
asszony lévén, ar ra gondja nem volt. 

Ötödik Tanú Vincze .János, 64 eszt., Reform., 
Kazay István ur őszödi Jobbágya, meghiteleztetvén s kér-
deztetvén vallotta az 

1-re. Őszödi születés és most is Lakos lévén, emlé-
kezetétől fogva van esmerettsége, a 

2-ra. Miólta emlékező tehetségét tudja, az őszödi 
Ekklésiának különös Földjei és Kaszállói mindég voltak: 
még pedig a Felső mezőre a sósi dűlőben, az alsó mezőre 
pedig a berekre való dűlőben birt az Ekklésia minden 
adózás nélkül : hasonlóan szabad Kaszállója a Nádalasi Tó 
környéke és az egész Berek mellyéke, kivévén Baját neve-
zetű embernek egy hold Földje alját. Mindezeket szabadon 
és minden adózás nélkül birta az Ekklésia: mignem Glu-
dovátz ur, ki abban az időben árendás Birtokos volt 
Őszödön, a maga Jobbágyai Földjeit felméretvén, ezen Föl-

deket is az Ekklésiától erőszakosan elvette és csak áren-
dában adott másokat, a melyeket egész ez ideig, eszten-
dőnként való 10 forint fizetés mellett birt az Ekklésia, 
mig ismét a most Birtokos T. Piarista Atyák ezelőtt egy-
néhány esztendőkkel Sessiós Bobot alá vetet tek: azután 
pedig falu földjének nevezték és végre ezelőtt 3 esztendő-
vel végképpen el is vették. 

Hatodik T a n ú : Szalay János, 64 eszt., református, 
Ftdő Piaristák őszödi Jobbágya, meghiteztetvén s kérdez-
tetvén vallotta. 

1-re. Őszödi születés és Lakos lévén, Őszöd Helységét 
gyermekségétől igen jól esméri. 

2-ra. Tiszt. Sándi József néh. őszödi Prédikátor ur 
idejére a Tanú emlékezvén, azt jól tudja, hogy már abban 
az időben is volt az Ekklésiának Földje és Rétje; még 
pedig minden adózás és dézma nélkül, és a felső mezőre 
való föld a só.-i, dűlőben a Vázsonyi Urak Földje mellett 
felülről feküdt ; a kaszállója pedig a Nádalasi Tó kerülete 
volt, az alsó mezőre volt a szántóföld a Berek Dűlőben, és a 
Kaszállója az egész Berek mellyéke : Baját nevezetű Pol-
gárnak egy hold földje alját kivévén. Ezen szabados Föl-
deket, néhai Gludovátz ur az Ekklésiától akkor foglalta el, 
midőn Jobbágyságai Földjeit felméretvén, magának különös 
Földeket csinált és utóbb csak Census mellett engedett átal 
más Földeket, a melyeket az Ekklésia, esztendőként 10 fo-
rintokban egész azon ideig birt, mignem a T. Piarista 
atyák őszödi Birtokosokká lévén, ezeket is elsőben sessiós 
robot alá vetvén, azután pedig Falu Földjének nevezvén, 
ezelőtt harmadik esztendővel végképpen elvették, egy bi-
zonyos kenderfölddel együtt, mely egész ez ideig soha 
semmiféle Census vagy adó alatt nem volt és a mely a 
Káposztás kertek mellett fekszik, és lehet mintegy egy 
Posonyis. 

Hetedik T a n ú : Boda Miklós, 66 eszt.dős, Református, 
Tisztdő Piaristák őszödi Jobbágyok, meghiteztetvén s kér-
deztetvén vallotta az 

1-re mint őszödi születés és Lakos, gyermekségétől 
fogva Őszödben mindég esmerős volt. 

2-ra. Hogy az őszödi Ekklésiának voltak mindég 
Földjei és Rétjei, a r ra egész gyermekkorától fogva emlé-
kezik, még pedig elejintén minden adózás, és bármely 
szolgálat nélkül; nevezetesen ezen szabados Földeket a 
Tanú néhai T. Sándi József Prédikátor úr idejében maga 
is eleget szántotta. Későbben egyszer Gludovátz úr, a ki 
akkor Őszödben árendás volt, a Jobbágyok földjeit 
felméretvén s magának különös Földeket szakasztván, 
azon alkalmatossággal az Ekklésiának ezen Földjeit is 
elfoglalta, és azután tsak bérben adott másokat, mely 
földektől és rétektől esztendőnként 10 forint Censust fizetni 
kellett az Ekklésiának, és ezen fizetés mellett birta az 
Ekklésia azon Földeket egész az ideig, mig a T . Piarista 
Atyák őszödi B ;rtokosokká lévén, robot és más sessiós 
adózás alá vetették; ezelőtt pedig mintegy 3-ik eszten-
dőbe egészen elvették; egy különös Kender földdel együtt, 
mely egész az elvételig, soha semmi adózás alatt nem 



volt, és a mely a káposztás kertek mellett alulról fekszik 
és lehet mintegy egy Posonyis. 

Nyolcadik Tanú Szabó János, mintegy 60 esztdős, 
Református, Tdő Páter Piaristák őszödi Jobbágya, meghitez-
tetvén s kérdeztetvén vallotta az 

1-re. Mivel Őszödön született és mindig odavaló 
Lakos volt, Őszödben mindég esmerős volt. 

2-ra. Még gyermekkorában is a Tanú kapálván az 
Ekklésia Földjében: onnét tudja állítani, hogy az ő emlé-
kezetétől fogva az őszödi Reformáta Ekklésiának mindég 
voltak magának különös szántó földjei és kaszállói: még 
pedig eleintén minden adózás vagy dézma nélkül: neve-
zetesen a Felső mezőre a sósi dűlőben, a Vásonyi uraké 
mellett, a melynek egy részét most a T. Piarista urak 
árendás Zsidaja, más részét pedig a Nagy gyermekek 
birják és ehhez a Kaszállója a Nádalasi Tó mellyéke volt. 
Az alsó mezőre való földek pedig a Bereki Dűlőben vol-
tak s a Rerek mellyéke Kaszálló volt hozzája. Ezen Föl-
deket s Réteket az irtt Ekklésia szabadon és minden adó-
zás nélkül birta egész az ideig, mig nem Gludovátz 
uraság, Jobbágyai Földeit felméretvén, ezeket is elfoglalta, 
és azután csak Census mellett adott másokat helyette, a 
mellyeket ismét az Ekklésia esztendőnként való 10 forint 
fizetés mellett birt mindaddig, mig a most Rirtokos 
T. Piarista urak ezen Censust Félsessió robotra és adó-
zásra által válltoztatták, azután pedig azelőtt mintegy 3 
eszt.dővel egészlen el is vették, az Ekklésiának egy kis 
különös kenderföldjével együtt, mellyet az Ekklésia Ember-
emlékezetétől fogva egész szabadsággal s minden adózás 
nélkül birt. 

Kilencedik T a n ú : Tóth Sámuel, 72 eszt.dős, Refor-
mátus, őszödi lakos s a T. Piaristák Jobbágya, meghitez-
tetvén s kérdeztetvén vallotta az 

1-re . Gyermekségétől fogva őszödi Lakos lévén, ottan 
esmerettsége mindig volt, — a 

2-ra. Hogy az őszödi Ekklésiának a Tanú emlé-
kezetétől fogva voltak különös Földjei azt, jól tudja, még 
pedig a Felső-mezőre a Sósi Dűlőben, az alsó mezőre 
pedig a Rereki Dűlőben, mind a két helyett a Vásonyi 
uraké mellett; egész az ideig szabadon és minden adó-
zás nélkül birta, mig néhai Gludovátz úr egy időben a 
Földjeit felméretvén, — ezen Ekklésiai fundusokat elfoglalta 
es utóbb tsak esztendőként való Census mellett adott 
másokat ; mely földeket ismét a T. Piaristák sessiós robot 
alá vetették, és ezelőtt mintegy bárom esztendővel vég-
képen el is vettek. Ezen utóbbi elvett Földek között volt 
az Ekklésiának még egy Posonyi alá való Földje is, 
melyet az Ekkléssia a Tiszteletes Prédikátor Urak szamára 
kenderrel szokott bevetni, ezt az Ekklésia mindig, a miólla 
csak ember emlékezhetik, minden dézma vagy akármi 
adózás nélkül birta. * 

Tizedik T a n ú : Cser István, 57 eszt.dős, Református, 
őszödi Lakos, Raditz Imréné asszonyság Jobbágya, meg-
hiteztetvén s kérdeztetvén vallotta az 

l-re. őszödi születés és Lakos lévén, ott esmerettsége 
mindig volt, — a 

2-ra. Hogy az őszödi Ekklésiának a régi időktő 
fogva mindig volt különös Földje, azt onnét tudja, és hite 
szerint valja, hogy már gyermek korában is szántott az 
Ekklésia Földjeiben; mely a Felső mezőre a Sósi Dűlőben, 
a Vásonyi uraké mellett felyülről volt és most T. Piaris-
ták Árendás 'Sidaja és a Nagy (iyermekek birják, az alsó 
mezőre pedig a Rereki Dűlőben, ugyan a Vásonyi uraké 
mellett alulról fekszik: a kaszállója az ekklésiának a 
Nádalasi Tó környéke és a Berek mellyéke volt és ezen 
földeket és réteket az Ekklésia egész az ideig minden 
adózás vagy désma és háborgatás nélkül birta, mig nem 
Gludovátz úr a Jobbágyok földjeit felméretven, magának 
azokból földeket csinálván, ezen Ekklésiai Fundusokat is 
erővel elfoglalta : a midőn azután csak Census mellett 
engedett által más földeket s réteket, a melyeket ismét 
a T. Piarista urak későbben felsessió robot és adózás alá 
vévén — végre ezelőtt mintegy három esztendőkkel vég-
képpen el is vették: azon különös egy posonyi alá való 
földel együtt, melybe a T. Prédikátorok részére leginkább 
kender szokott vettetni, s a mellyből az Ekklésia soha semmi-
féle Uraságoknak Nem adózott, a mit annyival inkább tud 
állítani, mivel több izben az Ekklésiának Dékánya és Kurá-
tora volt. 

Mely ekképpen általunk véghez vitt Tanú vallatasról 
adjuk ezen Bizonyság tévő Levelünket. K. m. f. Antal György 
m. p. T. N. Somogy Vgye Ali. sz. birája (L. S.) Kazay Ká-
roly m. p. T. N.Somogy Vgye Esküttje (L. S.) 

Originali suo conformis, Sig. Pest 5 April 827. 
(P. H.) Constantinus Tertzy 

Tabula Regiae Jud. Jur. Nótárius. 

Közli: Fábián Zoltán. 
őszödi református lelkész. 

E G Y H Á Z . 

A d u n á n t ú l i ref. e g y h á z k e r ü l e t őszi közgyülé 
sét szeptember 25-én és folytatólag Pápán fogja meg-
tartani. 

A d u n á n i n n e n i evang . e g y h á z k e r ü l e t augusztus 
hó 9 és 10-én tartja meg Pozsonyban bizottsági üléseit, 
a melyeken a balassa-gyarmati közgyűlés tárgyait készí-
tik elő. 

A t a t a i r e f . e g y h á z m e g y e mult hó 28-án, Tatán 
tartotta meg közgyűlését. Az űj tanítók felesketése és a 
kimerítő esperesi jelentés meghallgatása és tárgyalása 
után az egyházi adóval igen megterhelt gyülekezetek 
segélyezése került szőnyegre, s adózási viszonyainkra 
igen jellemző, hogy a gyűlés egyelőre csakis azokat a 
gyülekezeteket ajánlta segélyezésekre, a melyekben az 
egyházi adó meghaladja a 70 % - o t . Örömmel vette tudo-
másul a gyűlés, hogy néhai László József kocsi lelkész 
az egyházmegyei lelkészi gyámintézetnek is 2000 koro-
nát hagyományozott. Isten dicsőségére adakoztak a buzgó 
hívek 2879 kor. 40 fillért. Adományokból és hagyomá-
nyokból begyült 34,156 kor. 29 fillér, a melyben benne 
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foglaltatik özv. Farkas Sándorné szül. Mészáros Máriának, 
a győri ref. egyház részére tett 30,000 koronás hagyo-
mánya is. Iskolai célokra adakoztak 759 kor. 60 fillért. 
Egyházi és iskolai ügyek előbbvitelére, beruházások és 
felszerelések tétettek 1105 kor. 72 fill. értékben. Épít-
kezésekre és javításokra 23,855 kor. 70 fillér fordítatott. 
Pály Zsigmond világi tanácsbiró tisztéről lemondott, de 
a gyűlés a lemondást nem fogadta el. Halotti szónokok-
nak László Zsigmond nagysápi és Gyalókav Béla banai 
lelkészek választattak meg. A lelkészi értekezlet felter-
jesztett javaslatait a közgyűlés elfogadta; majd a segéd-
lelkészek elhelyezésének kérdését tárgyalta s kimondta, 
hogy azt továbbra is maga kívánja gyakorolni. A legációk 
cserebelése ellen felír a megye a kerületre. Az özvegyi 
csonka és kegyelemév szabályozása tárgyában készített 
püspöki javaslattal szemben az egyházmegye, a csonka 
és kegyelemév helyett, a lelkész halála napjától számítandó 
egy évet kiván a megye az özvegy javára megállapítani. 

A gömör i ref. e g y h á z m e g y e Köviben tartot ta 
meg egyházi értekezletét, Terray Gyula íőesperes elnök-
lete alatt. Evangélikus testvéreink szép és követésre méltó 
szokása szerint, űrvacsorával egybekötött istentisztelet 
előzte meg az értekezletet. Alkalmi egyházi beszédet Zuz 
Pál oláhpataki lelkész mondott ; az úrvacsorát pedig 
Becser Endre alesperes osztotta ki. Az értekezlet legelső 
tárgya az új alapszabályok értelmében való tisztújítás 
volt, s titkos szavazat útján az új tisztikar a következő-
leg alakíttatott meg. Elnök lett újból Terray Gyula főes-
peres; alelnök Bartholomaeidesz László; jegyző Pelrenkó 
J á n o s ; pénztáros Balthazdr János. Terray Gyula eddigi 
fáradozásainak jegyzőkönyvi megörökítése és Zelenka Pál 
tiszakerületi püspöknek tiszteletbeli taggá megválasztása 
után az értekezlet, csekély módosításokkal elfogadta az 
értekezleti fegyelmi szabályzatot. Felolvasást tartott Csók 
György szirki lelkész, Chalupka János gömör-panyiti 
lelkész pedig Szkatos Sámuel, lapuc-tamásii tanító tót 
nyelvű halotti búcsúztató könyvét ismertette és ajánlotta 
az értekezlet pártfogásába. Tárgyalás alá kerültek még 
a Luther-társaság pártolásának, az egyetemes tankönyv-
vállalatnak és a lelkés/fiakat segítő-egyesületnek a kér-
dései; s az értekezlet felhívta tagjait a Luther-társaságba 
való belépésre, — pártolta az egyetemes tankönyv-vállalat 
eszméjét, — elfogadta a lelkészfiak segítő-egyesületének 
alapszabály-tervezetét, de a belépést nem mondotta ki 
tagjaira nézve kötelezőnek. Szlávik Mátyás dr. eperjesi 
theol. dékán kérésére a kövii egyház, a gondozása alatt 
álló Sexty-féle könyvtárt átengedte az eperjesi theol. aka-
démiának, a mit az értekezlet örömmel vett tudomásul 
és az ügyet az egyházmegyei gyűlésre terjesztette fel. Az egy-
házmegye jövő értekezletét Hosszú-Aszón fogja megtartani. 

Zsilinszky Mihály az egyházi helyzetről. Az 
arad-békési evang. egyházmegye legközelebb megtartott 
közgyűlését Zsilinszky Mihály főfelügyelő hosszabb s 
aktuális beszéddel nyitotta meg. Beszéde elején a test-
véries egyetértést hangsúlyozta. »Ha volt valaha szüksége 
egyházunknak a testvéries egyetértésre, — úgymond — 

ha volt szükség arra, hogy a személyes sérelmeket, az 
egyéni érzékenységet félretéve, egyesítsük erőinket a közös 
m u n k á r a ; ha volt szükség ar ra , hogy vállat vállhoz vetve 
nézzünk szemébe az egyházunkat fenyegető veszedelem-
nek, ügy az sohasem volt nagyobb, soha sürgősebb, mint 
most. Mert én azt hiszem, hogy egyet fog érteni velem 
a gyülekezet minden tagja, hogy soha több, soha nagyobb 
ellensége nem emelte fegyverét egyházunk ellen, mini 
jelenleg /« Nem foly ugyan ellenünk nyilvános üldözés, 
de belől is, kivül is sok a titkos ellenségünk. Belsőleg 
emészt bennünket a hitközönyösség, s az anyagi erők 
hiánya, másfelől pedig a nagy egyházi terhek sokakat 
belehajtanak a vallástalanság, vagy a kívülről csalogató hata-
lom tőreibe. Kedvezőtlenek reánk a társadalmi és politikai 
viszonyok is, s azok újabb áramlatai a szocializmus és 
kommunizmus vészes elveivel töltik el a nép fiait. Az 
egyházpolitikai törvények szintén kárunkra voltak, a 
mennyiben ledöntötték az egyház régi védőbástyáit, de a 
terhek könnyítésére, a jogegyenlőség és viszonosság meg-
valósítására nem történt semmi. így azután nem csoda, 
ha a roppant vagyonnal és erővel rendelkező pápistaság 
óriási előnybe jutott és sikerrel halászhat közöttünk. Ezen 
azonban segíteni kell. Nem a r. kath. egyház vagyoná-
nak elvételével, mert az 1848. XX. t -c . ilyetén megvaló-
sítása ellen a leghatározottabban tiltakozik, hanem a 
gyengébb törvényes védelmével, a prot. egyházak arányos 
és nem koldús módon való segélyezésével és a teljes 
jogegyenlőség megvalósításával. Az anyagi támogatás 
azonban egymagában még nem segít. A protestáns egyház-
nak az egyházi élet kebelében is meg kell erősítenie 
önmagát, a hitélet élénkítése, az iskolai vallásos oktatás 
intenzivebbé tétele s a prot. öntudat gondosabb ápolása 
által. E végre azonban mindenkinek egyesülnie kell az 
egyetértő munkában, mert csak igy koszorúzhatja fegy-
vereinket a győzelem. 

L e l k é s z a v a t á s . Boltik Frigyes püspök f. hó 15-én 
két új segédlelkészt: Hlavács Mihályt és Timkó Györgyöt, 
avatott fel ünnepélyesen a lelkészi hivatalra a balassa-
gyarmati templomban. Hlavács Mihályt a kochanóci, Timkó 
Györgyöt a balassa-gyarmati gyülekezet hívta meg segéd-
lelkészül. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A balsai ref. egyház, a lic. Rácz 
Kálmán távozásával megüresedett lelkészi hivatalt Vass 
Jánossal töltötte be. 

A csanád-csongrádi evang. egyházmegye lel-
készi értekezlete f. hó 3-án tartotta meg gyűlését Szente-
sen. Ürvacsoravétel után Czinkótszky Márton olvasott 
fel dolgozatot, a cura pastoralisról. A tetszéssel fogadott 
dolgozatot, mint a mely sok felhasználható anyagot 
tartalmaz, az értekezlet a püspökhöz terjesztette fel. Az 
értekezlet napirendjén ezután az egyházmegyei elnöksé-
gek egyházlátogatására vonatkozó szabályjavaslat követ-
kezett. A javaslatot Saguly János ismertette, s véleménye 
alapján az értekezlet csak azon esetben tart ja azt elfogad-
hatónak, ha belőle a tisztviselői karban visszatetszést 
keltő pontok töröltetnek és ha az nem annyira szabály-



rendeletnek, mint inkább csak ú imuta tónak tekintetik. A 
lelkészfiakat segítő-egyesület a lapszabály-tervezetét Dras-
kóczy Ede ismertette. Az értekezlet melegen üdvözölte az 
eszmét és kimondot ta , hogy a felállítandó egyesületet 
erkölcsileg és anyagi lag támogatni fogja. Tárgyalta még 
az értekezlet az egyetemes tankönyv-vál lalat indítványát , 
s kimondot ta , hogy azt magáéva teszi és az egyház-
megyei közgyűlésnek e l fogadására a jánl ja . 

A nógrádi evang. egyházmegye köréből. Az 
egyházmegye f. hó 17—19-én tar tot ta meg lelkészi érte-
kezletét, közgyűlését s gyámintézet i istentiszteletét. Az 
értekezlet legfontosabb tá rgyát a konfirmációi oktatás 
képezte. Kimondták, hogy kézikönyvekül csak az egyház-
megye, illetve a kerület által approbál t tankönyvek hasz-
nálhatók ; hogy az okta tás t a r t ama két hónap, illetve az 
olyan helyeken, a hol délelőtti és délutáni oktatás van , 
hat hét legyen; hogy a diasporákból begyűjtöt t gyerme-
kek részére, a szükséges helyeken, o t thonok létesítendők. 
— A közgyűlést Beniczky Árpád felügyelő nyitotta meg 
hosszabb beszéddel, a melyben az éber vigyázást és őr-
állást hangsúlyozta. Utána W l a d á r Miksa esperes terjesz-
tette elő esperesi jelentését. Rámuta to t t az örvendetes 
jelenségekre, de aggodalommal hivta fel a figyelmet a meg-
botránkozta tó pápás lélekhalászatra is. Kisebb és belkörű 
ügyek elintézése mellett kimondotta a gyűlés, hogy a 
kerületi taní tóképezde fentar tásá t szükségesnek ta r t ja s e 
célra anyagi áldozatot is szívesen hoz. Megválasztották 
továbbá a kerületi képviselőket, a bel- és külmissziói 
bizottság és a törvényszék t a g j a i t ; felhívták az esperes-
ség tanítóit tanító-egylet a l k o t á s á r a ; bizottságot küldtek 
ki a népiskolai tanterv revideálására stb. — A gyűlések 
harmadik nap ján tartották meg a gyámintézeti istentisz-
teletet, u tána pedig a közgyűlést, a melyen a beérkezett 
fo lyamodásokat intézték el és megállapították az ajánlat i 
sorrendet . 

A b r a s s ó i ág . h. ev. m a g y a r e g y h á z m e g y e július 
hó 18-án d. e., Brassóban tartot ta meg évi rendes köz-
gyűlését. Reggel 8 órakor vette kezdetét a gyámintézetiköz-
gyülés, mit offertóriummal egybekötött istentisztelet előzött 
meg, a krizbai lelkész, Rozsonday József által végezve. 
Molnár Viktor miniszteri tanácsos, mint esperességi fel-
ügyelő, világi elnöki tisztének teljesítésében akadályozva 
lévén, az elnöki széket Skita Mihály egyház községi 
felügyelő, mint korelnök és Moór Gyula főesperes foglalta 
el. A gyámintézet tárgyait képezték : a közgyűlés meg-
nyi tása; az előző ülés jegyzökönyvének felolvasása; az 
elnöki je lentés; a pénztárnok számadása s évi jelentése; 
a segélyért fo lyamodó B.-Ujfalu hitközség kérvényének 
tá rgya lása ; néhány lemondott vagy eltávozott tisztviselő 
ál lasainak betöltése; az egyházkerületi gyámintézet köz-
gyűlésére 4 tagnak kiküldetése — Rombauer Emil, Skita 
Mihály hitközségi felügyelők, Moór Gyula főesperes és 
Horváth László ev. lelkész személyében. Az egyházkerü-
leti gyámintézel hitelszövetkezetének eszméje nem talált pár-
tolásra. Az esperességi közgyűlés tárgyai voltak: Skita Mihály 
korelnök rövid, lelkes beszéde, mely nagy tetszésben részesült. 

A nagyszámú közgyűlés tagjainak igazolása örvendetes tudo-
másul szolgait. Miután az előző közgyűlés jegyzőkönyve ki-
nyomatva közkézen forgott, megjegyzés nélkül tudomásul 
vétetett. A nagy gonddal összeállított főesperesi évi jelentés 
köztetszésben részesült. Elnök azon jelentése, hogy Moór 
Gyula főesperes mind a 12 egyház által egyhangúlag újból 
6 évre megválasztatott főesperesnek: nagy tetszésre talált. 
A zajzoni Rozsonday Károly és a krizbai Rozsonday 
József új lelkészek választása, bemutatása, fogadalomtételök 
és rövid talpra esett beszédeik örömmel lett tudomásul 
véve! A számvevőszék jelentése az egyházmegyei, az 
egyházak számadásáról és költségvetéseiről elfogadtatván, 
a számvévőszéknek hű munkásságáért elismerés és köszö-
net szavaztatott . A vallástanítási bizottság terjedelmes 
jelentése igen hosszú eszmecserére, vitára adott alkalmat, 
de végül Rombauer Emil felügyelő, főigazgató mély böl-
csesége, finom tapintata, közmegelégedésre véget vetett 
a további vitának. A kerületi nyugdíjintézet I., II. javaslata , 
több megjegyzéstétel után tudomásul vétetett. Ezek után 
még több tárgy és folyó ügy nyert megoldási a közgyűlés 
által; melynek tagjai reggeli 8 órától délutáni 2 óráig 
tanácskozva és meglehetősen kimerülve, az esperességi 
közgyűlést befejezték. Délután V2 3 órakor az »Orient* 
szálloda fehér asztala mellett s lombos fái alatt talaltak 
tápot és üdülést az egyházmegye tisztviselői és számosköz-
gyülési tagjai . 

Az e r d ő v i d é k i ref . e g y h á z m e g y e Bölönben tar-
totta meg közgyűlését. A gyűlést megelőzőleg istentiszte-
let volt, a melyen Bocz József bodosi lelkész mondott 
imát és egyházi beszédet. Az esperesi jelentés után, a 
mely a gyülekezetek vallásos és anyagi ügyeit kedvezők-
nek mutat ta fel, — a főjegyző és a pénztáros előterjesz-
téseit hallgatta meg és hagyta jóvá a gyűlés. Kimondot-
ták egyházi értekezletek tar tásának, szükségességét is és 
az alapszabályok elkészítésére bizottságot küldöttek ki. 

A soproni felső ágost. h. evang. egyházmegye 
lelkészei Renner Henrik esperes elnöklete alatt tartották 
meg rendes évi értekezletüket. Az értekezletet papi gyónás 
előzte meg. Több fontos ügyef tárgyaltak, a melyek közül 
kiemelendők a következők: Határozott állást foglaltak az 
ellen, hogy egyes hatóságok ú jabban, az ügy megjelölése 
nélkül, söt törvény által elő nem írt ügyben is kívánnak 
díjtalanul kiál l í tot tokiratokat ,s ezen visszaélés ellen orvoslást 
követelnek; kimondták, hogy Lajta-Ajfalu és Kismarton 
részére, az ottani egyre szaporodó hívek gondozására 
mielőbb önálló lelkészi állás szerveztessék, s ez iránt a 
megkezdett akció folytatandó; határozott állást foglaltak 
a főgimnáziumi vallástanárok azon kísérlete ellen, hogy 
a főgimnáziumi ifjúsággal, a teljes szentírás helyeit bibliai 
olvasókönyvet haszná l janak , s ezen tervet az evang. egyház 
egyik legfőbb elve elleni merényletnek bélyegezték; végül 
tárgyalták a Gyurdts Ferenc püspök által a lelkészegyletek 
elé terjesztett kérdéseket, melyek a gyakorlati lelki-
pásztorkodásra s az egyháziasság mikénti fejlesztésére 
vonatkoztak. Az értekezletet Renner Henrik buzgó imad-
sággal zárta be. 



I S K O L A . 

A debrecen i ref. t a n í t ó k é p e z d é n az őszi tanító-
képesítő vizsgálatok f. év. augusztus hó 27. és következő 
napjain fognak megtartatni. Aug. 27-én lesz a jelent-
kezés, 28-án az Írásbeli, 29-, 30- és 31-én pedig a szó-
beli és a gyakorlati vizsgálatok fognak megtartatni. Jelent-
kezni legkésőbb aug. 20-ig kell. 

Az eperjes i evang. j o g a k a d é m i á n a jövő iskolai 
évre a beiratások szeptember 1—12-ig lesznek. Az elő-
adások szept. 17-én kezdődnek meg. A joghallgatók tagjai 
lehetnek a kollégiumi tápintézetnek, a melyben, ebédért 
és vacsoráért , egész évre 124 korona fizetendő. 

T a n á r v á l a s z t á s o k . Sáfrány Lajost, a debreceni ref. 
főgimnázium helyettes tánárát a debreceni ref. felső leány-
iskola rendes tanárává választotta meg a fentartó testület. 
— A máramar os-szigeti ref. főgimn. igazgató-tanácsa Telegdi 
Bertalant, — a nagylcörösi reform, egyház presbitériuma, 
tanítóképezdéjéhez, a gimn. tanárrá választott Kovács 
Ferenc helyébe T a p p József tanárjelöltet, az ének- és 
zene-tanári tanszékre pedig Varga József debreceni zene-
tanárt választotta meg. 

A s á r o s p a t a k i ev. ref. f ő i sko lán a jövő 1900/901-ik 
iskolai év szeptember 3-án kezdődik. A főgimnáziumban, 
mely három párhuzamos osztálylyal van ellátva, a beirat-
kozások szeptember 5, 6, 7-én fognak végbemenni; a 
theol.- és jogakadémián pedig az előadásokra való jelent-
kezés határideje szeptember 7- és 8-dika. Az újonnan 
jöttek az akadémiába szeptember 1—8-ig, a katonaság-
tól jövők október 8-ig vétetnek fel. Az előadások szep-
tember 11-én kezdődnek. Beiratási dij, új tanulók részére, 
a gimnáziumban 4 korona, a theol.- és jogakadémián 
8 korona. Tandíj és egyéb címeken a gimnáziumi 
tanulók közül az I—Il-ik osztályú prot. vallásúak egész 
évre 50 koronát, nem protestánsok 66 koronát, a III— 
VIII. osztályúak, ha protestánsok 48 koronát, ha nem 
protestánsok 64 koronát fizetnek. A theol. akadémián 
a tandíj egész évre 18 korona. A jogakadémián a prot. 
vallásúak egész évre tandíj és egyéb címeken 64 koro-
nát, a nem protestánsok 80 koronát fizetnek. A theol. 
akadémia hallgatói s a prot. vallású joghallgatók az ünnepi 
követség (legatio) kedvezményét élvezik. A joghallgatók 
s gimn. tanulók tandíjelengedésben részesülhetnek, s az 
erre vonatkozó kérvények aug. 25-éig a főiskolai igaz-
gatósághoz nyújtandók be. Szorgalmas és jó előmenetelü 
tanulók szorgalmi díjakban és tápintézeti jótéteményben 
(ingyenes, 40 és 80 koronás helyek) részesülnek. A 
120 koronás tápintézeti helyekre csak korlátolt számban 
vehetők fel a tanulók. A városban, a főiskolai igazgató-
ság által engedélyezett helyeken szállás és élelmezés 
olcsó áron, átlag havi 2 4 — 7 5 koronáig kapható. Tuda-
kozódásokra készséggel ad felvilágosítást úgy a főgimn., 
mint az akad. igazgatói hivatal. 

Fölvétel a pápai ev. ref. leánynöveldébe. A 
dunántúli ev. reform, egyházkerület pápai leánynevelő-
intézetébe augusztus 10-éig lehet felvétel végett jelent-
kezni. A modernül berendezett s kiválóan alkalmas helyi-

ségekkel s tágas parkkal rendelkező intézetben az évi el-
látás dija, a csekély összeget tevő tandíjon kivül, 200 f r t ; 
a dunántúli egyházkerület ev. ref. vallású lelkészeinek és 
tanítóinak leányai részére pedig 150 frt. Felvétetnek a 
polgári leányiskolába, esetleg az elemi iskola 3—4. osz-
tályába járó növendék valláskülönbség nélkül. A jelent-
kezések — a mennyiben eddig még nem történtek volna 
— a leánynövelde igazgatóságánál eszközlendők, a mely 
készséggel ad felvilágosítást minden irányban, s kívánatra 
azonnal megküldi a részletes tájékozást nyújtó ez évi 
Értesítőt. 

Tájékoz ta tás . A tiszai ág. hitv. egyházkerület 
eperjesi ős Kollégiumának jogakadémiáján, a hazai ág. 
hitv. ev. vallásfelekezet ez egyetlen ilynemű tanintézetén, 
mely az ezredéves országos kiállításon »haladásért« 
elismerő-oklevelet nyert, — az 1899—1900 tanév alatt 
a következő tanárok működtek: dr. Horváth Ödön kir. 
tanácsos, dékán, dr. Horovitz Simon, dr. Mikler Károly, 
dr. Sarudy Vilmos, Schulek Gusztáv, dr. Szlávik Mátyás, 
(rendes t aná rok) ; dr. Breyer Adolf, dr. Horovitz Imre, 
dr. Körtvélyessy Dezső, dr. Lakner Árpád, dr. Mariássy 
Béla, dr. Meliórisz Béla, dr. Pelech E. János, dr. Sztehlo 
János, (magántanárok). Az I-ső félévben 20 tantárgy 88 
heti ó r á b a n ; a Il-ik félévben pedig 23 tantárgy 83 heti-
órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián össze-
s e n : 211 hallgató volt beirva, úgy, hogy a hallgatóság 
létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tiz jogaka-
démia között a legelsők közé emelkedett. A hallgatók 
között volt I-ső éves 7 9 ; Il-od éves 7 3 ; I l l -ad éves 22 ; 
IV-ed éves 31 ; tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri 
engedélylyel vizsgázó 6. Vallás szerint volt : ág. hitv. 
ev. 7 4 ; róm. kath. 59 ; izr. 4 1 ; gör.-kath. 2 0 ; ev. ref. 
14; gör.-kel. 3. Születési hely tekintetében vol t : Sáros 
vm. 6 8 ; Szepes vm. 1 7 ; Gömör vm. 13; Zemplén vm. 
12 ; Liptó vm. 1 1 ; Brassó vm. 10; Torontál vm. 8 ; 
Abaúj-Torna, Békés vm. 7 — 7 ; Bereg vm. 6 ; N.-Küküllő 
Nógrád, Temes vm. 4 — 4 ; Borsod, Szabolcs, Szeben, 
Tolna v m . 3 — 3 ; Beszterce-Naszód, Bihar, Hajdú, Heves, 
Pest, Szatmár, Trencsén, Ung vm. 2 — 2 ; Arad, Árva, 
Bács-Bodrog, Bars, Hunyad, Jász-N.-Kun-Szolnok, Komá-
rom, Máramaros, Mosony, Pozsony, Zólyom vm. és Gács-
országi 1—1. A folyó tanév májusának végéig tartatott 
a jogakadémián 86 I. alapvizsgálat, 56 II. alapvizsgálat, 
4 államtudományi államvizsgálat és 15 jogtudományi 
államvizsgálat. A vizsgálatokon kitüntetéssel nyertek képe-
sítést : Bar tmann Simon, Gerő Oszkár és Statnm Frigyes 
az I. alapvizsgálaton; Böhm Aladár, Friedmann Adolf, 
Gojdits Miklós, Kilb Lajos, Kootz Károly, Sartorius István, 
Theil Vilmos, Weisz Ignác és Zinner Miksa a II. alap-
vizsgálaton; Istók Zoltán a jogtudományi államvizsgálaton. 
A tanév alatt 28 joghallgató nyert végbizonyítványt. Több 
joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet támoga-
tásában, tandij- és tápintézeti-díj elengedésben, pályadíj-
ban stb. (Ezen a címen a joghallgatók által élvezett ked-
vezmények összege a mult 1898—99. tanév alatt 5413 k. 
80 fül.). Az akadémiai ifjúság egyesületei: a jogásztestü-
let, segélyegylet, irodalmi-, zene- és olvasókör, turista-
egylet és vívó-egylet igen élénk működést fejtettek ki. 
Mindezekről részletesebb adatok a Kollégium >Értesítő«-
jében olvashatók, melyet az ág. hitv. ev. Kollégium igaz-
gatósága Eperjesen, egy darab 40 filléres levélbélyeg be-
küldése ellenében bárkinek készséggel megküld. A város-
ban egészséges és nem drága lakások elegendő számban 
állanak rendelkezésre, s az ifjúság ellátása jutányos és 
megfelelő. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* L a p u n k s z e r k e s z t é s é t a jelen számtól kezdve 

újból Hamar István főmunkatárs vette át s a szerkesz-
tésért ő felelős. 

* S z e m é l y i h írek. Baab Károly körmöcbányai 
evang. esperes mellére f. hó 22-én tűzte fel Kazy János 
főispán a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Kivánjuk, 
hogy ezt a keresztet még hosszú éveken át hordhassa 
az érdemes férfiú. 

* B e t h l e n Gábor nagyenyedi szobra érdekében 
meleghangú felhívást intézett dr. Bartók György erdélyi 
püspök kerülete lelkészeihez, adakozásra és buzgó gyűj-
tésre kérve őket. A szép célt mi is melegen ajánljuk ol-
vasóink figyelmébe. 

* Val lás i s z é d e l g ő k egy jókora csapatát fogták el 
Kemptenben, Bajorország egyik jelentékeny városában, s 
Dél-Németország ál talános érdeklődése mellett tartották 
meg ellenök a vizsgálatot. A tanítványok — mint magu-
kat az elszédítettek nevezték — egy Drees Gábor nevű, 
rendkívüli szépségű kőmives-mester körül csoportosultak, 
hogy magukat az égnek, a közelgő millenniumkor kitörő 
haragja ellen megvédelmezhessék. Egy célból maguk kö-
zött »Nóé bárkájának« nevezett s vagy 72,000 koro-
nába került szép házat szereztek meg. A vezető Drees 
Gábor és egy női segédje, Leiprecht Viktória naponként 
közlekedtek a mennyei seregekkel, különösen Szűz Máriá-
val, a kitől nagyon sok levelet kaptak. S az illetők meg 
is esküdtek, hogy a levelek hitelesek, bár ők irták, de 
mennyei vezérlet alatt. A levelek többnyire ily tárgyúak : 
egy ifjú »tanítvány« tanácsot kért Dreestől, hogy elmenjen-e 
Lourdesbe vagy nem ? Erre a kérdésre Szűz Máriától a 
következő levelet k a p t a : »Kedves f iam! Én a legszentebb 
Istenanya mennyei kíséretemmel jöttem hozzád. Ha en-
gem meg akarsz találni, nem szükség azért Lourdesbe 
fáradnod. Maradj itthon. Fiam nem gyönyörködik a ti 
zarándoklásaitokban. Most, hogy e tanácsot adtam, vissza-
megyek az égbe. Az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében. Mária*. E fajta dolgokat miveltek hónapokon 
keresztül, mignem a felsőbb papság neszét nem vette 
üzelmeiknek s a rendőrség figyelmét rájuk irányította. 
(Beméljük azonban, hogy nem csupán a miatt, mivel 
Lourdesnek konkurrenciát csináltak). Drees és segédje 
két évi börtönre Ítéltettek, — a tanítványok közül is 
néhányan rövidebb időre bezárattak. Még a felvilágosult 
Németországban is megtörténhetik ilyesmi! (Cs.) 

* Női p r é d i k á t o r o k az Egyesült-Államokban már 
nagy számmal vannak. Vagy tizenhét protestáns telekezet, 
köztük pápisták, kongregacionálisták, unitáriusok, egyesült-
testvérek — mint a Ilumanitarian irja — nőket is rend-
szeresen ordinálnak. Ez időszerint 250 nő működik a 
lelkészi pályán. E számban néhány felekezet papnője 
nincs fölvéve, — mert ez már nem újság. A legelső 
szabályosan ordinált nő Blackwell Antónia, előbb kongre-

gacionálista, utóbb unitárius lelkész. A theologiai dokto-
rátust csupán egy, Chapin Auguszta nyerte el, a ki 
1853-ban ordináltatott s azóta folyton lelkészkedik. Egyik 
brooklyni lelkésznek a felesége, férjének ugyanazon tem-
plomnál lelkésztár-a. Férje házasságkötésekkor a régi eskü-
formát használja, de neje, ha esket, a menyasszony részé-
ről kihagyja az »engedelmeskedni* szót. Sok nő-prédi-
kátor azzal kezdi, hogy betegeskedő férjét helyettesíti. (Cs.) 

* H a l l a t l a n üldözés. Egyik tekintélyes olasz lap 
közli ezt a megdöbbentő históriát. Valami fiatal olasz 
protestáns kivándorolt Amerikába, s Filadelfiába kerülve 
egy klerikális befolyás alatt álló olasz lapnál kapott 
alkalmazást. A mint »eretnek* volta kiderült, egy ifjú pap 
hizelgésekkel, ígéretekkel, majd fenyegetésekkel akarta 
• visszatéríteni*, de hiába. Végre is, a zaklatást megunva, 
másutt keresett s talált alkalmazást. De előbbi munka-
adói nem tévesztették szem elől, s mivel át nem térít-
hették, boszut esküdtek ellene. Egy este, haza tértében 
egy rongyos alak került elébe s ezüst pénzt adva neki 
arra kérte, hogy egy kimutatott boltban lenne szives föl-
váltatni, mert ő hiányos öltözéke miatt röstel bemenni. 
Az ifjú készséggel engedeti a kérésnek, de a boltban azt 
mondták neki, várjon egy kissé s pár pillanat múlva 
egyik bolti alkalmazott egy detektivvel tért vissza, a ki 
az ifjút hamis pénz forgalomba hozása miatt nyomban 
letartóztatta. Még a vizsgálat megkezdése előtt néme-
lyek mindent elkövettek, hogy a bírákat és a közvéle-
ményt az ifjú ellen ingereljék. Az a bizonyos pápista 
lap hosszú cikkeket közölt »a fanatikus methódistáról*. 
Az ügyvéd, a ki a védelmet fölvállalta, miután diját előre 
felvette, — eltűnt. A vizsgálat azonban az ifjú javára 
döntött s szabadon bocsátották. Erre aztán a pápista 
lap is fordított egyet s megelégedését fejezte ki az ártat-
lanul gyanúsított kiszabadulása fölött. Majdnem hihetetlen, 
hogy ily aljas és silány cselt szőhet valaki az Egyesült-
Államokban a vallás nevében, — de megtörténte minden 
kétségen felül van. (Cs.) 

GYÁSZ ROVAT. 

Lábos I s t v á n bodroghalászi reform, lelkész, élete 
37-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Nyugodjék 
békével! 

Závory Elek, a nagy- és kis-keszi-i ref. társegy-
házak lelkipásztora, hosszas betegség után, 67 éves ko-
rában elhunyt. Nyugodjék békével! 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett mezőtúri ev. ref. főgimná-

ziumhoz a német-magyar tanszékre helyettes tanúr ke-
restetik. 

Fizetése 1600 kor. s esetleg az internátusi felügye-
letért ingyen szoba, fűtéssel az intézetben; de ha sikerrel 
működik és oklevelet szerez, az oklevél szerzésre követ-



kező tanévben 2400 kor. törzsfizetés, s 400 kor. lakbér 
mellett rendes tanárul állandósíttatik és a többi 2600, 
2800, 3000, 3200 kor. fokozat, a szabályszerű korpótlé-
kokkal, annak rendje szerint biztosítva lesz számára . 

A tanszéket csak protestáns vallású egyén nyerheti 
el. Tornatanári képesítés a folyamodónak elsőséget ad. 

A kellően fölszerelt kérvények az »Igazgató-Tanács« 
elnökéhez f . évi augusztus 15-ig küldendők be. 

Mező-Túr, 1900. július 16 án. 
Jakucs Gábor, 

ig. tanács-elnök. 

Pályázati hirdetmény. 
A marosvásárhelyi ev. ref. kollégiumnál a jövő, 

1900/1901. tanévben két magyar-latin (az egyik esetleg 
latin-görög) helyettes tanári tanszékre pályázat hirdettetik. 

A megválasztandó helyettes tanár évi javadalma 
1600 korona, benlakás az intézetben, fűtés, világítás és 
takarítás. 

Kötelessége, a zsinati törvényekben meghatározott 
heti óraszámban, a saját szakcsoportjába tartozó, vagy 
rokon tárgyak taní tása; felügyelői kötelességek teljesítése 
az internátusban. 

Pályázhatnak olyan ev. ref. vallású tanárjelöltek, 
kik az egyetemi tanfolyamot elvégezték s legalább tanári 
alapvizsgálatot lettek. 

Pályázati határidő f . évi augusztus hó 10-ig. 
A szükséges okiratokkal felszerelt folyamodványok, 

a kollégium elöljáróságának címezve, a gimnázium igaz-
gatóságához küldendők be. 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium elöljáróságától 
1900. július 12-én. 

Désy Zoltán, Kóbori János, 
gondnok. jegyző. 

Pályázat két tanári állásra. 
A hódmezö-vásárhelyi, állami segélyben részesülő 

ev. ref. főgimnáziumban két tanári állásra pályázat hir-
dettetik, u. m . : 

1. a magyar és latinnyelvi és irodalmi, 
2. a történelmi-földrajzi tanszakra. 
Megválasztott tanárok e megjelölt tanszakok mellett 

kötelesek esetleg az illető tanszakkal rokon más tantár-
gyakat is tanítani. Ha rendes tanár választatik, egy évi 
sikeres működés után állandósíttatik. 

A rendes tanár j avada lmazása : 2400 kor. törzsfize-
tés, 500 kor. lakbér, és 200 korona öt ízben emelkedő 
ötödéves pótlék, évnegyedes részletekben előre kiszolgál-
tatva. 

Megjegyezzük, hogy tanintézetünknél van négy 
2800 kor. és négy 3200 kor. törzsfizetéssel díjazott állás, 
melyre az előléptetés alkalom adtával történik. 

Ha helyettes tanár választatik, évi dija 1600 kor. 
törzsfizetés és 200 kor. lakbér, szintén évnegyedes rész-
letekben előre kiadva. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár az országos tanári 

nyugdíjintézet jogos és kötelezett tagja. 
Pályázók életkorukra, vallásukra, képesítésökre, egész-

ségi állapotukra, eddigi szolgálatukra és hadi kötelezett-
ségökre vonatkozó okleveleiket és igazolványaikat f . év 
aug. 9-ig bezárólag alólirotthoz küldjék be. 

A megválasztottak hivatalukat f. év szept. 1 -én 
kötelesek elfoglalni. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1900. júl. 18. 

Szabó János, 
2—2 le lkész-elnök. 

Pályázat tanári állásra. 
A sz trvasi, államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál a latin-német és mathematika-fizikai tanszékekre 
pályázhatni. Latin-német képzettségűek hiányában a latin 
s magyar nyelvre képzetteknek van előnye.* 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pót-
lék, mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől 
számít. 

A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 frtig 
emelkedhetik. 

Üresedés és kiválóság esetén előléptetésre van 
kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak köte-
lezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak kilátással véglege-
sítésre, s oklevelesek, a próba év után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 frt lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálataikra, had-
kötelezettségükre vonatkozó irataikat augusztus hó 18-áig 
a főgimnázium igazgatójához küldjék, 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1900. július 19. 

Mikolay Mihály. 
1 — 3 főgimnáziumi felügyelő. 

* A mathematika-f iz ikai tanszékre a nagym. minisztérium 
nevezi ki a pályázók közül az a lkalmazandót . Ezért a fo lyamodvány 
a nagym. minisztériumra c imzendő. 

Fele lős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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STÁN 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Uornyánszkt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
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»Jöjjön el a te országod!® 
Még alig ocsúdot t fel a világ abból a meg-

döbbenésből , a melybe a mi szere te t t k i rá lynénk 
orgyi lkos megöle tése ej tet te, s ime m á r ismét 
r e t t ene t e s k i rá ly-gyi lkosságról hozott h i r t a táv-
író. Olaszország királyát , Umber tó t , h á r o m revol-
ver lövéssel megöl te Monzában egy olasz anar -
kista, Gae tano Bressi . A hova csak e lha to t t az 
al jas merény le t híre , m i n d e n ü t t megráz ta a lel-
keke t , r émü le t e t kel tve és r e t t ene t e s boszút 
követelve, mind maga a gyilkos, mind az összes 
a n a r k i s t á k ellen. A világ bajai és bűne i i r án t 
kü lönben érzéket len t á r sada lom m e g r e m e g min-
den idegében, félve a r e t t ene t e s sorstól, mely 
r eá is e lköve tkezhe t ; majd némi leg felocsúdva, 
védekezni igyekszik és a legsz igorúbb eszközöket 
sze re tné a lkalmazni az el lene tö rőkke l szemben. 

Egy-egy ily e lve temül t merényle t fe l tá r ja a 
r e t t ene t e s sebet , mely ott rágódik a mai modern 
t á r sada lom kebe lében ; a m e g r e t t e n é s első pilla-
na tában keresik és a jánl ják is az orvosszereke t , 
m é g pedig a tűzzel-vassal ki i r tást , — azután 
pedig elhal lgat ú j r a minden. Sem a radiká l i s 
gyógyí tás nem következik be, sem a megfelelő 
o rvosság nem alkalmazta t ik , — legfelebb egy 
kis haszonta lan f las t rom kerül a mérges seb re 
és a világ halad gonda t lanu l ú j r a a maga út ján , 
mignem egy ú j abb e rupc ió meg nem győzi a 
felől, hogy sebét épen nem gyógyítot ta meg, 
csupán ö n m a g á t ámí to t ta el. 

A mostan i napokban hal lunk ú j r a bőven 
beszélni a m o d e r n t á r sada lom egyik legre t tene-
tesebb betegségéről , az ana rk izmusró l ; hall juk 
a meg re t t en t ek boszút, k i i r tás t követelő jajkiál-
tását ; — de vájjon é r -e valamit e beszéd, — 
használ-e boszú kiá l tása? Úgy, a mint e beszéd és 
e k iá l tás h a n g z i k : semmit , épen semmit . Merő 
beszéd, vé res boszú modern t á r s a d a l m u n k nagy 
be tegségei t meg nem gyógyít ja és az anark iz -
mus t ki nem puszt í t ja soha. Mélyebbreható vizs 

gá lódás kell ehhez, nem puszta beszéd ; — meg-
felelőbb orvosság, mint a puszta véres megtorlás . 

Kétségte len dolog, hogy modern társadal-
munk sok, nehéz sebtől vérzik. Mint a tenger 
felülete de rü l t napon sima és szépen tükröződő, 
ele mélyében ott meredeznek a ra j ta gyanút lanul 
ha ladó ha jóka t összetöréssel fenyegető sziklák 
ós ott lese lkednek éhes szörnyetegei , — ilyen 
a mi mai modern tá r sada lmi é le tünk is. A gond-
talan, könnye lmű v idámságnak a napja süt r e á ; 
felülete oly sima és szépen tükröződő, de mé-
lyében ott vannak a r e t t ene te s sebek, melyek 
emésztik fo ly ton; — ott a bűnnek és gonosz 
ságnak éhes szörnyetegei , fel-fel ü tve fejőket s 
áldozatul r agadva szegényt és gazdagot, ala-
csony sorsban élőket ós királyi széken ülőket 
egyaránt . 

Nem mondha tnánk , hogy a világ nem tudja 
maga felől, hogy arca rózsái csak a kendőzés 
e redménye i , s hogy belsejében vészes bajok 
emésztődnek. T u d j a ezt jól, de mai ál ta lános 
könnye lmű je l lemének megfelelőleg részint nem 
törődik vele, — részint pedig, másik á l ta lános 
jel leméből, a felületességből kifolyólag, a mikor 
orvosolni a k a r n á is magát , nem abban keresi 
be tegsége okát és gyógyítását , a miben valóban 
kellene. 

íme, itt áll e lő t tünk a maga re t tene tessé-
gében az ana rk izmus . Tőr t fen, fegyvert tölt, 
d inami to t gyár t a modern t á r sada lom ellen, s a 
világ egy része mitsem törődik vele, a másik 
része pedig csak vérengző vadál la tokat lát az 
ellene törőkben , a kikkel szemben nem tud mást 
a jánlani , mint a véres megtor lás t . De nemcsak 
az anark izmussa l áll így a dolog. így van ez 
minden egyéb sebeivel a modern társadalomnak. 
Gondat lan, könnye lmű közöny és sar la tán felü 
le tesség áll velők szemben m i n d e n ü t t 

Valóban, itt volna m á r az ideje, hogy tár-
sadalmunk magához térjen és bajai igaz felis-
m e r é s é r e és a lapos gyógyí tására törekedjék 
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Az ana rk i zmus valóban nem egyéb, mint 
egy vészes őrültség, — a lélek oly elvadulása, 
a mely az ember t a vérengző vadál latok szín-
vonalára sülyeszti a l á ; de nemcsak ez az egy 
el lensége van a modern t á r sada lomnak . Ott van 
a re t tene tesebbnél r e t t ene tesebb bűnök egész 
légiója, a melyek hasonl í tha ta t lanul több áldo-
zatot követelnek, mint az a n a r k i z m u s ; de mind-
ezek magyarázásá ra nem elég csak az ész meg-
h ibbanásá ra vagy az ember i á l ta lános gyarló-
ságra hivatkozni. Még kevésbé elég véres boszút 
állani, bör tönöket megtölteni és bünte tő- törvény-
könyveket irni ezer meg ezer paragrafussa l . Azt 
is kellene keresni , hogy miként h ibbanha t meg 
az ész annyira , hogy anark iával a t á r sada lom 
ellen tör jön, s mi lehet az oka annak , hogy a 
mai modern ember annyi ra gyenge a jó ra és 
anny i ra ha j l andó a gonosz ra? És ha ezt komo-
lyan, a meggyógyulás igazi vágyával ke resné a 
mai t á r sada lom, — megtalálná, hogy egyéni ós 
á l ta lános életéből h iányzanak azok a legfonto-
sabb faktorok, a melyek az e lvadulás korlátozói 
l ehe tnének : a krisztusi szerete t és az evangé-
l iumon felépült komoly, tiszta erkölcsiség. 

Ezek nincsenek meg a modern tá rsadalom-
ban; ezért vérzik ezer sebből, s ezért bur jánoz-
nak fel benne a re t t ene tes bűnök. A hol nincs 
tiszta vallási ós ezen felépült tiszta erkölcsi élet, 
ott ne csodál juk az ember i ész megh ibbanásá t 
és az indulatok teljes e lvadulását . 

A modern tá rsada lom és a modern állam 
kiszorí tot ta magából a Krisz tus tiszta evangél iu-
mát. A független morál t ül te t te a t rónra , de 
azt is csak látszólag, mer t az evangél ium ereje 
által át nem hatol t lélek a függet len morál t is 
csak úgy magyarázza és úgy alkalmazza, min t 
a jezsui ták. Elve annak is csak a finis sancti-
ficat média, s morál já t úgy alakít ja, úgy tágít ja , 
a mint önző céljai kívánják. Modern társadal-
munk megőrizte ugyan a val lásosság külső má-
zát, de — a mint Gyurá tz Fe renc püspök igen 
találóan je l lemezte — részben fél a felelősség 
evangél iumi magasztos elvétől, részben pedig, 
be leunva a küzdelembe, csak a felelősségtől és 
az egyéni erkölcsi küzdelemtől fe lmentés t ígér-
gető pápis taság kar ja iban ke res menekülés t . 
Függet len morál, pápis ta tutorság, az evangél ium 
ki rekesztése : ezek a valódi forrásai t á r sada lmi 
nagy baja inknak. A függet len morál a lakí tható 
tetszés szerint, — a pápis taság fe lment a fele-
lősség alól, olcsón kínálván közbenjárásá t , — 
az evangél ium nélkül nincs szeretet , türe lem, 
megelégedés, megbocsá tás ; csocla-e tehát, ha ily 
környezetben a lélek elvadul, az ember vérengző 
vadála t tá válik és a bűn és gonoszság let iporja 
az e rényt és az igaza t? Én nem csodálkozom e 

felett, mer t tudom, hogy a hol az igazi vallási 
és erkölcsi alap hiányzik, ott nem is lehet más-
képen. 

Miben volna tehát a gyógyító o rvos ság? 
Nem a haszonta lan ja jveszékelésben, — nem a 
véres megtor lásban, hanem a modern társadalom 
valláserkölcsi újjászületésében. Ez az újjászületés 
azonban csak a Krisztus tiszta és hamisítatlan 
evangéliuma alapján és csak az egyénenként való 
újjászületés mellett lesz lehetséges. Sem megtor lás , 
sem szigorú törvények, sem képmuta tó , ü r e s 
vallási ce remóniák nem segí the tnek meg ben-
nünket , hanem egyedül csak a Kr isz tusnak ós 
az ő örök evangé l iumának egyénenkén t való 
lélekbe fogadása. 

Ér t se meg azért a modern tá rsadalom, ért^e 
meg a modern állam, de ér tsék meg az egyhá-
zak és minden egyes ember , hogy az anarkiz-
mus és a legiónyi bűnökkel szemben nincs ós 
nem lehet más menedéke , mint Istennek egyszü-
lött Fia, a Jézus Krisztus és az 0 tiszta, hami-
sítatlan evangéliuma. Ér t se meg, hogy ezeknek 
kebeléből k i rekesz tése okozta a lelkek ret te-
netes elvadulását , mely immár fe l robbantással 
fenyeget minden társadalmi, állami és egyházi 
intézményt , — ós té r jen vissza ahoz a for rás-
hoz, a melyből a lélek megt isz tu lásának, meg-
nemesedésének és megszente lődésének erői fa-
kadnak : a Jézus Krisztushoz. Fogad j a be ő t ; 
vigye be evangé l iumának erőit az egyéni lel-
kekbe, az állam ós t á r sada lom életébe, — és 
akkor majd látni fogja, hogy mint s imulnak el 
az élet t enge rének ta j tékzó hul lámai , — mint 
nemesednek meg a lelkek, — mint töret ik meg 
a bűnnek ereje, s mint vál t ja fel a vészes há-
borgás t az Isten országának a m a békessége, a 
mit e világ meg nem adha t sohasem. 

Lássunk tehá t végre tisztán ; i smer jük be 
nagy mulasz tása inkat , ós oda ülvén Jézusnak 
lábaihoz, imádkozzunk mi is buzgón, vágyó ló-
lekkel : » M i Atyánk! ki a menyekben vagy! Jöjjön 
el a te országod /« 

Hamar István. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

Irta: Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

(Folytatás.) 

Igy, ha az azon kérdésre való feleletünket, hogy 
kiknek kezében volt letéve a multakban a fegyelem gya-
korlása? összegezni s világos rövidséggel kifejteni tudnánk, 
már tudniillik a mennyire ily feleletet a feljegyzések meg-
engednek ,— körülbelül ezt mondhatnók: ott, a hol erős ref. 
községek voltak, vagy hatalmas földesurak pártfogása 
alatt állottak az egyházak: a budai zsinatig a fegyelem 
minden nemét gyakorolta a lelkész, mindjárt a ref. első 



százada utántól a vegyes presbitériummal; ott pedig, a 
hol nem ilyenek voltak a körülmények, s ha a lelkész 
elég erős volt, ő maga is élt a lelki fegyverekkel, sőt 
néhol a testi büntetést is végrehajtatta a községi elöljáró-
ság á l ta l ; de a hol a körülmények azt nem tanácsolták: 
még az egyházkövetés végrehajtását is a felettes megyei 
hatóságoktól kérte ki. annál inkább a pénzbírság alkal-
mazását. Ez igy mehetett egész a budai zsinatig, mikor 
a büntetéseknek csak egy része maradt meg az egyház 
kezében: az úrvacsorától való eltiltás és az egyházköve-
tésnek némi maradványa ; a többi büntetésnél ellenben a 
zsinat az egyházakat egyenesen a politikai hatóság hatal-
mának igénybe vételére utasította, a mint ez a budai 
kánonokból határozottan előtűnik. 

Mely vétkekre terjedt ki a fegyelmezés ? 

Mielőtt a liturgialis rész tárgyalására áttérnénk, egy 
kérdést kell még röviden megvizsgálnunk : mely hibákra, 
vétkekre terjedt ki a fegyelem ? Más szóval, melyek azon 
leggyakrabban előforduló kihágások, vétkek, melyeket fegye-
lemmel kell javítani, büntetéssel kell megtorolni ? E kér-
dést szükségtelennek látnók ugyan felvetni akkor, midőn 
tudjuk, hogy a régi kor nagyon komoly és szigorú er-
kölcsi elveket hirdetvén, semmit sem haygott figyelmen 
kivül, a mi a ker. ember életéről alkotott tiszta eszmé-
nyi felfogásba beleütközött; de mert valamely kor törvé-
nyei híven visszatükrözik azon kor embereinek erkölcsi-
ségét, a fenti kérdést már ezért sem lesz érdektelen 
felvetnünk. 

Ha a kezünk alatti kánonokban és egyházi jegyző 
könyvekben végignézünk, ugy látjuk, hogy legkevesebbszer 
jőnek elő azon szabályok és intézkedések, melyek a külső 
vallásossággal vannak összefüggésben, mint a minők: a 
templom elhanyagolása, az ige megvetése, a sakramen-
tomok megutálása. Ezekről is szólnak ugyan a kanonok, 
sőt a jegyzőkönyvekben eseteket is látunk, panaszokat is 
olvasunk, melyek itt-ott ezek ellen orvoslatot kérnek, — 
de az ily hibák mégis légritkábbak. 

Gvakrabbak már azon panaszok, melyek a belső 
hivatalnok fizetésének hanyag beszolgáltatásáról, elvoná-
sáról, a hívek áldozatkészségének hiányáról, szükkeblü-
ségéről szólanak. Nem kevés azon esetek száma sem, 
melyek a belső hivatalnokok tekintélyén ejtett sérelemmel, 
az ő kisebbftésökkel állanak összefüggésben ; s erre külö-
nösen kedvező és széles kaput nyitott a papmarasztás 
gyalázatos rendszere, melynek előállását és történetét nem 
volna érrdektelen egy külön tanulmány keretében tár-
gyalni. 

Mindenesetre mégis legszembetűnőbb azoknak az intéz-
kedéseknek a nagy száma, melyek az érzékiség körébe tartoz-
nak. Egyházi jegyzőkönyveink telve vannak oly esetekkel, 
melyekben részegeskedök, paráznák, házasságtörők ellen 
és hűtlen elhagyás miatt kell Ítéletet hozni. A Kis Áron 
altal közölt szatmári egyházmegyei jegyzökönyvek szerint 
csak egy parcialis gyűlésén 20-nal több házassági elválást 
kellett tárgyalni. A kecskeméti anyakönyvi feljegyzések-
ben legszámosabhak azok a vádak, a melyek házasságtörés, 
paráznalkodas miatt emeltetnek. Fejes István nyilatkozata 
szerint (s.-a.-újhelyi egyház történetében) a fegyelmi Íté-
letek jó részét ilyenek foglalják el. E pár példát csak 
közvetlen bizonyítékul hoztuk fe l : az egyházi jegyzőköny-
vek bővebb vizsgálata ugyan erre szolgáltát tanúsagot. 

Nem kevés tért töltenek be azon panaszok és Íté-
letek, melyek komolyabb vétkekre, minők a tolvajlások, 
s a gyilkosságokra és más borzasztó bűnökre tartoznak. 

Ázt mondanunk sem kell, hogy oly bűnök után, 

melyeket a mai kor felfogása bűnöknek sem tart. minők 
a tánc, az öltözködés, az egyház árgus szemekkel kutat, 
s ezeket is szigorúan bünteti. 

Ezzel tehát hézagosan, röviden és erőtelen hangon 
megfeleltünk volna azon felvetett kérdésekre, hogy 1-ször: a 
magyarországi ev. ref egyházban mik voltak a fegyelem 
eszközei? — a mely részben, úgy gondoljuk, felvilágosítást 
adtunk azoknak, a kik az utóbbi időkben különböző egyházi 
lapokban merész hangon hirdették, hogy az ev. ref egyház 
sohasem ismert és használt a fegyelemben egyéb fegy-
vereket az intésen, feddésen és kirekesztésen kivül: 2-szor: 
hogy kik gyakoroltak a fegyelmet, kiknek kezében voltak 
letéve a fegyelmi eszközök? és 8 szor: mely vétkeket és 
hibákat fegyelmeztek különösen? 

Láttuk tehát, hogy a mint a genfi fegyelem messze 
eltért az Institúcióban foglalt tiszta elvektől, — épen úgy 
volt ez a magyarországi ev. ref. egyházban is. 

Mielőtt annak az okait vizsgálnék, hogy a budai 
kánonok miért terelték az elfajult fegyelmet vissza ismét 
a tisztább területre, — mit egy végső szakaszban fogunk 
tárgyalni, — ez előtt egy más kérdést kell még fontolóra 
vennünk, azt, hogy a liturgikus könyvek nyomán minő 
történeti fejlődésen ment keresztül a fegyelemnek azon 
neme, mely az egyházi liturgiához tartozott, s minő a 
liturgiái irók állás-pontja? 

Néhány liturgiái iró tana s a gyakorlati e l járás . 

Az ágendás könyvek közül Samorjai János foglal-
kozik elsőben az egyházi fegyelemmel, 1636-ban Lőcsén 
kiadott ily cimű munkájában: »Az Helvéciái valláson levő 
ekklézsiáknak vallási ceremoniájokról és rendtartásokról 
való könyvecske, az együgyűeknek rövid tanításokra köz-
akaratból írattatott Samorjai János halászi prédikátor 
által.* Három nagy részben (XX—XXIII) tárgyalja az 
egyházi fegyelem kérdését. Müve, mint a melyben széles 
tért enged a fegyelmi elvek tárgyalásának, s mint a 
melyben a kitiltásnak és bevételnek formája is benfog-
laltatik, mint a kor elvi álláspontjára és a kitiltás-bevétel 
rendire érdekesen világot vető, — rendkívül becses. 

Ha elvi álláspontjának fejtegetéseit figyelemmel kisér-
jük, itt is mintha Kálvinnak az Institúcióban hangoztatott 
szavait hallanók. — Kisérjük azért figyelemmel e fejte 
getést. Samorjai álláspontja az, hogy az egyház nem 
engedheti, hogy ő latrok barlangjának láttassék lenni; 
azért a rühes juhokat el kell választani az egészségesektől, 
nehogy a többiek is megvesztegettessenek. Ilyenek pedig 
az eretnekek, a hamis tudományok vallói, továbbá az 
Isten ellen káromkodók, a Szentlélek ellen hazudók s 
egyéb féle bűnökben élők, tehát gyilkosok, paráznák, 
bálványimádók, ördögűzők. Ezeket el kell tiltani a tem-
plomtól, az Istenfélő keresztyének társaságától és a szent-
ségektől ; de nem örök időre, hanem csak mig meg-
jobbulásuknak jelét adják. E hatalmat pedig az egyház, 
mint Istentől neki adottat gyakorolja. Jézusnak eme szavai 
szerint: »Valamit megkötöztök a földön, az égben is meg 
lesz kötve * A kitiltást azonban nem alkalmazza az egy-
ház azonnal, hanem megelőzi azt az intés, feddés, melyet 
a »megrögzött erkölcsű vén emberekkel kell gyakorolni.* 
mely alkalommal, főképen a kitiltáskor »úg} a tanitó. 
mint a gyülekezet nagy szomorúságba és siránkozásba 
foglalja magát.* A kitiltottál együtt társalkodni, együtt 
inni, enni, velők egy házban lenni, azoknak még (ísak 
köszönni sem volt szabad; mert a kik ezeket fipvehnen 
kivül hagyják, velők egyenlő bűnösöknek tekintetnek: 
»faciens et consentiens pari poena puniuntur.* S e bün-
tetéssel nem magán boszu kielégítése végett kell élni, 



hanem az anyaszentegyháznak javára és megtiszlitasara; 
.le mivel a mi vitézkedésünknek fegyverei nem testiek, 
az egyház nem büntet, csak ily lelki fegyverekkel; a 
pálcát, börtönt, pénzbüntetést nem akarja kivenni a világi 
hatalom kezéből. A bűnösöket személyválogatás nélkül 
kivánja megbüntetni; de ezt nem minden időben gyakorol-
hatja az egyház, csak kedvező alkalmakkor. 

A mi a kitiltottnak a kitiltás és bevétel közötti idő 
alatti magatartását , penitenciáját illeti: a kitiltottnak meg 
kellett magát tartóztatni minden vigságtól, nyájaskodástól, 
menyegzői magánlakodalmaktól, táncolástól, játéktól, lant, 
hegedű, cimbalom stb. hallásától. Ékes öltözetet nem 
viselhetett, hanem »szennyes, szakadozott ruhákat* ; a 
férfiaknak meg kellett hajukat és szakállukat ereszteni, a 
nőknek arcukat befedezni s zsákhoz hasonló ruhába öltöz-
ködni. Testöket sanyargatni kellett hitvány ételekkel; hizlaló 
ételektől, boritaltól s egyéb részegítő italoktól tartóz-
kodni; a házas emberek ágyasházoktól is eltiltatván. Az 
istentiszteletet szorgalmasan gyakorolni kellett ; de úgy 
az imádságot, mint a prédikációt csak templomon kivül 
hallgathatták. A gazdagoknak adakozásokban is ki kellett 
tüntetni megjobbulási szándékukat. A kitiltás fél, vagy 
egész esztendőre terjedt, kinek-kinek bűne nagysága szerint; 
de szigorúan inttettek az egyházi emberek arra is, hogy 
kicsi bűnökre kis büntetést, nagyra nagyot szabjanak, és 
mindig ügyeljenek arra, is, hogy a bűnökkel ellenkező 
büntetések szabassanak ki, pl. a bujáknak bőjtölés, a 
a fösvényeknek alamizsnálkodás, a kevélyeknek alaza-
tosság stb. 

Szól Samorjai a titkos bűnökről és azt mondja, 
hogy az ilyenekkel szemben nem kell nyilvánosan eljárni; 
a gyanú alatt állókat pedig sem gyónás, sem itéiet alá 
nem lehet fogni, azon elv szerint : »de occultis non judicat 
ecclesia.* 

A mely bűnös pedig nem akart az egyházi törvény 
elé állani, azt igy javasolja megesketni : >Isten téged úgy 
segéljen, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy ennekutánna a te 
egyházi birád előtt törvényhez állasz, az Anyaszentegy-
háznak engedelmes lészesz, és a mit a törvény szerint 
a biró tenéked parancsol, azt engedelmesen véghez viszed 
tehetséged szerint. Isten téged úgy segéljen«. 

A hopikritákat is ilyenforma esküvel kivánja meg-
esketni. Adva lévén az előbbiekben a megoldás feltételei: 
ezekről szólani szükségtelennek ta r t juk : csak annyit látunk 
célszerűnek megemlíteni, hogy a kitiltott, ha betegségbe 
esett, megoldoztatható volt; de oly feltétel alatt, hogy ha 
meggyógyul, eleget tesz kiszabott büntetésének; a ha ln iké-
szülőt pedig, ha ki volt is tiltva, fel kellett oldozni. 

Ekkép bemutatva röviden Samorjainak, ágendájában 
kifejtett fegyelmi elveit, talán célszerű lesz, ha a kitiltás 
és bevétel ceremoniális formájá t , mely az ev. ref. egy-
házban sokáig gyakorlatban volt, tekintettel ez ágendás 
ritka voltára, bemutatjuk. Lássuk tehát elsőbben is a ki-
tiltás formáját : 

»Formája az excommunicatiónak, azaz a szent 
gyülekezetből való kitiltásnak. 

A templomnak közepére térdre állatván a bűnös 
embert valami gyászruhában, az Ecclesiának hallására, 
fedje meg az Egyházi ember, kinek arra hatalma vagyon 
(Szent Pálnak tanítása szerint, I. Timoth. 5 : A bűnösöket, 
úgymond, mindenek előtt megfedjed, hogy a többieknek 
is félelmek legyen), szólván ekképen: Halljad meg te 
bűnös ember (vagy asszony) az én számból Istennek 
ítéletit és sententiáját, a mely Istennek itélő széki előtt 
állasz, paráznaságnak, (avagy gyilkosságnak &c.) bűnében 
léledzettél volt, a mint nyilván vagyon mind Isten előtt, 
s mind e jelen lévő szt. gyülekezet, előtt: a mely bűnnek 

szörnyű nagy voltat értsd meg, de nem kétségbe való 
esésre, (távol legyen azt csak meg is gondolnod), hanem 
a te szivednek nagyobb keserűségére. A paraznasag 
(gyilkosság, Isten káromlás &c.) oly szörnyű nagy bűn, 
melylyel az Istennek nagy haragjában ejtetted és örök 
kárhozatra méltóvá tetted magadat, mert egy gyilkosnak 
is, egy paráznának is nincsen része menyországban, Szent 
Pálnak tanítása szerint, valamíg abból a bűnből ki nem 
tér. Sőt az embereknek is, s kiváltképen ez szent gyüle-
kezetnek kedvéből ki ejtetted magadat és e világi tör-
vény szerint is rettenetes büntetés, fegyver (avagy tűz) 
miatt való szörnyű balalt érdemlettél volna. De az irgal-
mas Isten után könyölvén rajtad a kegyes ecclesia, éle-
tedet megtartotta, penitentia tartásodra, sö rök üdvességed-
nek megkeresésére. Azért halljad az Anyaszentegyháznak 
Jézus Urunktól adatott hatalmát, méltóságát. Igy vagyon 
megirva az evangélistáknál: Tenéked adom Péter a 
menyországnak kulcsait és valamit megkötözendesz e 
földön, meg lészen köttetvén mennyekben is és valamit 
megoldozandasz a földön, meg lészen oldoztatván meny-
nyekben is. Ismeg Jesus Urunk mondá az ő tanítványai-
nak : Békesség tinéktek, a mint az én Atyám bocsátott 
engemet, én is úgy bocsátlak titeket és rájuk lehelvén, 
mondá nékiek: vegyetek szt. Lelket, valakinek megbocsát-
játok bűnöket, meg lesznek tartva. Ismeg: A ki az Anya-
szentegyháznak szavát nem hallja, legyen az teneked 
mint a pogány és a publicanus, nyilván való bűnös. 
Azért én, Istennek méltatlan szolgája, ez egyházi hata-
lommal, e jelenlévő szent gyülekezetből és az Isten-
nek szt. templomától bizonyos ideig búcsút adok mos-
tan neked, hogy a te megnevezett bűnödért , igy meg-
aláztatván, nagyobb penitentiát tarthass. Tiltlak azért 
tégedet az Ür Jesus Krisíus nevében, mától fogva esz-
tendeig (avagy több, avagy kevesebb ideig) a templom-
ban való bejöveteltől: tiltlak az ő hatalmával ez szt. 
gyülekezetnek társaságától, tiltlak az ő isteni méltóságával 
az oltári szentségnek vételétől és a közönséges isteni 
szolgálattól; tiltlak a szent Keresztségben való komaság-
tól és ha penitentia tartatlan halsz meg, tiltom a meg-
halt testedet is a tisztességes egyházi temetéstől. Ha 
pedig vakmerőségre veted magadat, az Istennek átka 
legyen rajtad. Engedek szabadságot arra , hogy a templo-
mon kívül hallgassad Istennek szt. Evangéliumát vigasz-
talásodra : hallgassad a közönséges imádságokat, s magad 
is a templomon kivül térden állva imádjad Istenedet, 
magadat igen megalázván az Ő hatalmas kezei alatt. 
Parancsolok tenéked az Ür Jézus Krisztus nevében peni-
tentia tar tásodra való jó cselekedeteket, böjtöt, imádsá-
got s alamizsnálkodást, hogy a megnevezett ideig, úgymint 
esztendő ekkorig se bort, se semmi részegítő állatot ne 
igyál, (hanemha betegségedben); minden héten kétszer, 
úgymint szerdán s pénteken böjtölj, egész estvéig semmit 
sem évén, akkor is csak kenyérrel megelégedvén a te 
testednek sanyarúságára : minden napon ennyiszer (neve-
zeti legyen) imádkozzál szived szerént ilyetén (nevezeti 
legyen) órákon. Kénszerítlek igaz hited szerént való 
fogadás tételedre is, hogy ezeket szinmutatás nélkül, min-
den tehetséged szerént megtartani igyekezel. Mondjad 
azért u t á n a m : Isten téged úgy segéljen, Atya, Fiú, Szent-
lélek, Szentháromság egy bizony Isten, hogy a te igaz 
penitentia tartásodnak bizonyságára, igyekezel megtartani 
minden tehetséged szerént, valamelyeket a te lelki pász-
torod elődben ád, úgymint, a megnevezett bőjtölést, 
imádkozást és alamizsnálkodást s elébbi bűnödből igazán 
kitérsz . . . Mond ezután az egyházi ember : Imádkozzunk 
érette keresztyének, hogy az Ür Isten segítse a mostani 
fogadásának beteljesítésére. (Folyt, köv.) 



T Á R C A . 

A keresztyénség hatása a világra. 
II. Beszéd. 

II. Kor. 5 - 1 7 : »A régiek elmul-
tak, ime mindenek megújultak*. 

Kedves hallgatóim! A legújabb népszámlálás sze-
rint a föld népessége kiteszen 1400 milliót. Ebből esik 
a keresztyénségre körülbelül 4 0 0 millió, a mohammedán né-
pekre 2 0 0 millió, a Hudaha vallásának követőire 6 0 0 millió 
es a többi pogány vallásokra 200 millió. Ez adatokból 
látható, hogy a keresztyénség a föld népességének még 
csak egyharmadát sem képezi. És mégis a keresztyénség 
nagy kisebbsége dacára viszi a vezérszerepet a népek 
közöt t ; a keresztyénség gyakorol fölényt a világ fölöt t ; a 
keresztyénség polgáriasodása, t udománya , társadalmi er-
kölcse uralkodik az emberiség fölött. Honnan e különös 
jelenség, a kisebbségnek e fölénye a nagy többség felet t? 
Véletlen ez talán, vagy csak látszat csupán ? Sem vélet-
len, sem látszat, mert ez történelmi tény, s ennek meg-
van a maga oka. 

A nem keresztyén népeknek is voltak nagy tanítóik, 
kiváló bölcseik, himagasló vallásalapítóik. Egy Confucse, 
egy Buddha, egy Mohammed, mind rendkívüli egyénisé-
gek voltak, kik korszakot alkottak, kik évezredekre kiható 
müveket létesítettek, kiknek tanaik, rendeleteik, utasításaik 
még ma is a népek millióinak szabályul, zsinór-mértékül 
szolgálnak. Ők is tanítottak népeiknek erényeket, ők is 
ébresztették bennok jó tu la jdonságokat ; de ezek a népek 
mindazál tal messze e lmaradtak a keresztyénség mögött. 
Mi okozta e népeknek e l m a r a d á s á t ? Az, hogy a m a vallás-
a lapí tóknak tanaik, rendeleteik, utasításaik, mindmegannyi 
bilincsekké, békókká, korlátokká lettek, melyek e népek 
fejlődését, haladását megakasztot ták. Confucius az által, 
hogy az ősi szokásokhoz való vak ragaszkodást főerény-
nek mondotta , népének az idegen nemzetek befolyásától 
való elzárkózását eszközölte, miáltal népéből a ha ladás 
eszméjét, a tökéletesedés vágyát kiölte. Buddha az által, 
hogy az Isten eszméjét nem ismerte s népének nem 
tanította az Istennel valő hasonlatosságra való törek-
vest, népéből kiirtotta az eszményi törekvést, az erkölcs, 
fejlődést ; népét tunya lágyságúvá, szenvedőleges termé-
szetűvé, béna a k a r a t á v á tette, s mozdulat lanságra kárhoz-
tat ta . Mohammed pedig az által, hogy a végnélküli töké-
letesedést, az Istenhez való emelkedés eszméjét nem taní-
totta, nem hirdette, hanem a fátum, a vál tozhatat lan vég-
zet előtt való megadás t tanította, vallását megújhodásra , 
e löhaladásra képtelenné tette. 

A keresztyénség az egyedüli vallás, mely az ember i -
ség fejlődését, haladását , tökéletesbülését biztosítja. Ez vitte 
az emberiséget a polgáriasodás, tudomány és tarsadalmi 
erkölcs azon magasla ta i ra , a hol a keresztyén világ jelen-
leg áll. S mivel vívta ki a keresztyén világ ez eredmé-
nyeke t? E vallás alapítója, a Krisztus, nem úgy tett, mint 
a többi vallasok alapí tói ; ő nem hirdetett tanokat , nem 

osztott rendeleteket, nem irt törvényeket, hanem új életet 
ébresztett követőiben; életet, mely ezeken ez alapelveken 
nyugsz ik : »Munkálkodjál mig nappal vagyon ; keresd az 
igazságot, s az igazság szabadda t e sz ; légy tökéletes, 
mint a te mennyei atyád tökéletes; s szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat*. Ennek a keresztyén életnek az ereje, 
ennek a jézusi vallásnak a hatása az, mely amaz ered-
ményeket kivívta. Az eredményekre tekintve mondjuk az 
apostollal : »A régiek elmultak, ime mindenek megújultak«• 

A keresztyénségnek a hatása lévén ez évi beszedeim-
nek alapgondolata, a mult vasárnapon beszéltem e hatás-
ról az egyes emberek eletében; ma szólani fogok 

a keresztyénségnek hatásáról a nagy világban, még 
pedig : 

1. az anyagi világban ; 
2. a tudomány terén; és 
3. a társadalmi élei mezején. 

* * 
* 

A keresztyénségnek hatását észleljük először az anyagi 
világban, a munka mezején. Mi ébresztette fel a világban 
a munkakedvet , mi szentelte és dicsőitette meg a munkát , 
mely az ó-korban mint rabszolgafoglalkozás, lenézett, 
megvetett volt ? A keresztyénség. A nemkeresztyén ne-
peknél a munka még napja inkban is lenézett. Egy szelle-
mes mohammedan még napjainkban is azt mondá : »ti 
keresztyének folytonos nyugtalanságtól gyötörtettek, titeket 
lázas mohóság jellemez, mohóság, melylyel mindent meg-
változtatni. mindent megjavítani akartok. Mennyivel szebb 
a mi életünk ! Mi csendes nyugalomban élünk és ezt a 
mi nyugalmunkat nem engedjük megzavartatni semmi 
által. Ez a nyugalom, ez a mi legdrágább, legjobb kin-
csünk, melyet semmi áron sem cserélnénk fel a ti lázas, 
izgatott nyugta lanságtokkab . A mohammedán , ha ember-
társának háza ég, földjét az ár mossa, ha ember társa 
hajótörést szenved, azt mondja : ez fá tum! ez végzet! 
és karjai t ölbe rakva tétlen marad. Ez a nyugalom, 
mely a legnagyobb társadalmi bajokat, visszásságokat tét-
lenül nézi, ez a világot nem változtatta, nem javította 
volna meg. 

Nem igy a keresztyénség. Jézus szava : »Munkál-
kodjunk, mig nappal vagyon, mert eljö az éjszaka, midőn 
senkisem munkálkodhat ik*, és Pál Apostolnak szava : »A 
szorgalomban ne legyetek restelkedők* — felköltötték azt 
az életet, azt a munkásságot, mely az anyagi világban 
csodákat mívelt. Ez a munkakedv vezette a középkori 
szerzeteseket az őserdőkbe s megritkíttatta velők azokat ; 
ez hatolt be a mocsaras vidékekre s kiszárította ezeket 
termékeny földekké; ez hatolt be a sivatag pusztákba s 
á ta lakí to t ta azokat virágos ker tekké; ez a munkakedv 
épített rengeteg városokat , azokban széles, merész utcá-
kat, szebbnél szebb palotákat , égfelé törő tornyokat, 
kupo láka t ; ez virágoztatta fel az ipart, fejlesztette és 
élénkítette a kereskedelmet; ez szülte azt a lázas tevé-
kenységet, azt a pezsgő nyüzsgést, melyei ma az élet 
minden mezején lálunk és csodálunk. Ez a munkakedv 
hidalta át a tengereket, melyeknek vegtelen síkján most 



félelmetlenül j á runk ; ez kötötte össze a legtávolabbi or-
szágokat vassínekkel, melyeken a gőz és villámos kocsik 
száguldanak; ez feszítette a földkörüli drótokat, melyek 
az ember beszédet, lelkének gondolatait néhány másod-
perc alatt a föld egyik végétől a másikra röpítik; ez fúrt 
át hegyeket, hogy a nemzeteket egymáshoz közelebb 
hozza. Ez a munkakedv vette szolgálatába a villamossá-
got, a delejességet, a napsugarat, a gőzerőt, hogy az 
emberi jólétet és kényelmet elősegítse. Ez tette a kő-
szenet, a vasat, a vizet, a gyapotot a népjólét forrásaivá, 
melyekből a nemzetek gazdagságukat merítik. Ez fokozta 
a föld termőképességét, szaporította az élelmi cikkeket, 
felhalmozta világszerte a javaknak gazdagságát, tette 
könnyebbé az életet. Ennek a munkakedvnek köszönjük, 
hogy korunkban a szegénység, a nyomor, az éhínség 
réme nem lép fel oly gyakran, nem pusztít oly ijesztően, 
mint a régi időben, vagy mint a nem keresztyén népek 
közölt még napjainkban is; ennek köszönjük, hogy ko-
runkban minden társadalmi osztályban az emberek job-
ban élnek és laknak, jobban táplálkoznak és ruházkod-
nak mint hajdan. íme a keresztyénségnek a hatása az 
anyagi élet mezején! 

* * * 

Ép oly csodálatos és bámulatos a keresztyénségnek 
a hatása a tudomány terén. A nem keresztyén népek 
gondolkodását jellemzi Omer kalifának tette, ki az alexan-
driai könyvtárt felgyújtotta és porrá égette és azt mondá: 
»Minden könyv és tudomány haszontalan vagy ár ta lmas; 
mert vagy azt tartalmazza, a mit a Kórán, s akkor feles-
leges, vagv mást, s akkor kárbozatos*. E gondolkodásnak 
tulajdonítandó, hogy a nem keresztyén népek nem ha-
ladtak, hanem mozdulatlanul állva maradtak. 

Nem igy a keresztyénség. Jézus szava : »Keressétek 
az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket ;< és 
Pál apostol szava: »Mindeneket megvizsgáljatok, s a mi 
jó, azt megtartsátok*, és ama másik szava : »A lélek 
mindent kinyomoz, még az Isten mélységeit is* — 
felköltötték az emberekben a tudásvágyat, azt a belső 
ösztönt és hajlamot, a mely egyszer életre költve, többé 
nem engedte magát elnyomni és megfékezni; azt az 
ismeretszomjat, mely többé nem tér nyugalomra, ha-
nem vizsgál, kutat, fürkész, mig kielégítést nem talál. Ez 
a tudásvágy és ismeretszomj behatolt azután a magas-
ságba és mélységbe, a tér és idő távolságába, az élő 
és élettelen lények belsejébe, egyszóval vizsgálódása tár-
gyává tette az egész környező világot. Behatolt a vég-
telen égürbe, megfigyelte az ott száguldó napot és csil-
lagok milliárdjait; és az égitestek óceánjában felfedezet e 
a harmonikus összhangot, rendet, mely bámulatba ejt. Be-
hatolt a föld mélységébe és itt talált erőket, melyek 
határozott törvények szerint működnek. Felkutatta az 
azelőtt hozzáférhetetlen földrészeket és itt ugyanazon tör-
vények nyomaira akadt. Behatolt a régmúlt időkbe; tanul-
mányozta a rég letűnt népek életét, viszontagságait, s itt 
mindenütt erkölcsi törvényeket fedezett fel, melyek a 
népek életében érvényesültek, melyeket senki büntetlenül 

át nem hághat, melyeknek legkisebb mngsértését keserű 
boszuállás követte mindig. Megleste az élettelen dolgok 
természetét, az élőlények mivoltát ; az emberek szellemi 
életét, a nagy gondolkodók és elmék szellemi megnyilat-
kozásait, . . . s mindenütt, a hova tekintett és figyelt : 
egy örökkévaló, gondolkodó szellemnek nyomaira talált, 
ki törvényei által beszél hozzánk; mindenütt egy bölcs 
akaratot látott, mely a világ rendjében kinyilatkoztatja 
magát ; az egész mindenségből egy örök bölcseséget, örök 
szeretetet látott kisugárzani és fényleni, mely mindent, a 
mit ránk bocsát, eszközzé változtat, melylyel minket, a 
megtérésre, türelemre, önismeretre és tökéletesbülésre 
serkent. Ez a tudásvágy és ismeretszomj leplezte le előt-
tünk a természet titkait, fejtette meg a viiág talányait, 
ismertette meg velünk a tünemények okait ; annak kö-
szönjük azt, hogy most oly világban élünk, hol többé 
nem ijesztenek kisértetek, nem gyötörnek rémek, hol 
biztosnak érezzük magunkat a világ rendjének es törvé-
nyeinek oltalmában. E tudásvágy és ismeretszomj szülte 
a tudományokat, melyeket a csillagászat, természettudo-
mányok, törtenelem, földrajz, bölcsészet, számtan, nyelvé-
szet neve alat f ismerünk. És a mai társadalom ma már 
ezek nélkül nem élhet. Azért taníttatja ezeket népiskolái-
ban, középiskoláiban, egyetemein; ezért létesít közmívelő-
dési egyesületeket és könyvtárakat, ád ki folyóiratokat, 
újságokat, hogy a tudomány kincseihez mindenki hozzá-
férhessen, s ma már nincs gyermek, s volna bár a leg-
szegényebb napszámosé, a ki ki volna zárva az iskoláz-
tatás jótéteményéből. Imé a keresztyénségnek hatása a 
a tudomány te rén! Hol van a nem keresztyén népek 
között csak egy is, a mely a keresztyénségnek itt nyomába 
l éphe tne? ! S ha találkozik is itt-ott a távol keleten egy-
egy, mely az újabb időben előrehaladott és tetteivel a civili-
zált világ figyelmét magára vonta, ezt az előhaladottságot 

azon fiainak köszöni, kik keresztyén iskolában tanultak. * * 
* 

Lássuk végre a keresztyénségnek hatását a társa-
dalmi élet mezején. 

Vannak a nem keresztyén népek között is egyesek, 
a kik a társadalmi állapotok megjavítására törekesznek. 
Ezen népek között első helyen állanak a Buddha vallás-
nak a követői. Buddha eltörölte a társadalmi előjogokat, 
tanította az emberek egyenlőségét, hirdette a felebaráti 
szeretetet, megparancsolta a nyomor enyhítését. Főtör-
vénye az: »Ne bánts senkit!* S ezt e parancsolatot : ne 
öl j ! kiterjesztette az állatokra is. És a buddhisták az álla-
tok iránti részvétből állítanak állatmenhelyeket, féreg-
azilumokat és azokba a helyiségekbe, hol a férgek ta-
nyáznak, beküldenek embereket, kik vérökkel ez éhező 
férgeket táplálják. De a szenvedő embernek, ki gyötrel-
mei miatt panaszkodik, azt mondjak: »Türj, szenvedj, ne 
kívánj, ne akarj semmit ; majd, ha meghaltál és köteles-
ségedet megtetted, bejutsz a nirvánába, hol megszűnnek 
minden fájdalmaid.* De ez a buddhista e lv : »Ne bánts 
senkit, tűrj, szenvedj, ne kivánj semmit* — bizony a 
társadalmat nem javítja meg. Es ezt látjuk a többi nem 



keresztyén népek társadalmában is. Ott látjuk az egyik 
oldalon a kevés számú hatalmasokat, a kiké minden bir-
tok, minden jog, minden szabadság, a másik oldalon ott 
látjuk a nagy sokaságú jogtalanokat, kik a hatalmasokéi, 
s emberszámba alig mennek. 

Mily egészen más a keresztyén társadalomnak a képe! 
Jézus minden emberben, még a legszegényebb, legalacso-
nyabb állású emberben is az Isten gyermekét látta, s 
minden emberben tisztelte és nagyrabecsülte a halhatatlan 
lelket, mely nem egyéb, mint egy szikra abból az erőből, 
mely a világ rendjében és törvényeiben nyilatkozik. Azért 
viseltetett mély részvéttel minden ember iránt, a szegény 
a nyomorult, a beteg iránt, s a hol csak tehette, jobb 
napokat készített neki. Leginkább sajnalta azokat, kikkel 
a társadalom mint söpredékkel bánt, a publikánusokat és 
bűnösöket, a védteleneket és kitaszítottakat, s azokon kö-
nyörült. Védőleg kiterjesztette karjait a gyermekek felett, 
kik közül évente százezreket kiszolgáltattak a halálnak, 
s azt mondá: A legkisebb, leggyengébb emberben is van 
egy isteni titok, egy halhatatlan lélek: tiszteld azt min-
den egyes gyermekben, mert a mit ezzel cselekszel, azt 
a világ kormányzójával cselekszed. S midőn tanítványai 
tőle azt kérdezték: miként bizonyíthatjuk be legjobban, 
hogy a te tanítványaid vagyunk? azt felelte: 'Menjetek 
el s keressétek fel a foglyokat, ruházzátok a mezítelene-
ket, tápláljátok az éhezőket, gyógyítsátok a betegeket; a 
mit ezekkel cselekesztek, én velem cselekszitek*. 

Ez az önzetlen szeretet, ez a sz. könyörület, ez 
szülte a keresztyen társadalmat. Ez a szeretet nem tűrte, 
hogy az ember barommá, árúcikké lealacsonyíttassék, s 
eltörölte a rabszolgaságot; ez nem tűrte, hogy a római 
cirkuszokban a nép gyönyörködtetésére az emberek, mint 
gladiátorok egymást a halálig marcangolják, s eltörölte e 
kegyetlen játékokat; ez tiltakozott a vad indianusoknak 
verebekkel való üldözése és kiirtása ellen, s megszüntette 
e vadságokat s proklamálta az ember örök. elidegeníthe-
tetlen jogait, s azt az igazságot, hogy a vad ember is 
ember s emberi bánásmódban részesítendő. Ez a szeretet 
nem tűrte, hogy a nyomor, inség zugaiban évente százan, 
e/.eren őrizetlenül elzülljenek, s elment közéjök, hogy 
megmentse őke t ; ez a szeretet nem tűrte, hogy a szen-
vedők, betegek, ragályosok, kiknek tartózkodási helyeiket 
távolról kerülték az emberek, magokra hagyva elpusztul-
janak, elveszszenek, hanem felkereste őket, hogy sorsu-
kat enyhítse; ez a szeretet nem engedte meg, hogy a 
gonosztevők egyszerűen láb alól eltétessenek, hanem be-
hatolt a börtönök celláiba, s ott megjavította őket ; ez a 
szeretet elment a gályákra, s ott a gályarabokról a meg-
bélyegző láncot leoldotta; ez a szeretet nem engedte meg, 
hogy az apátlan, anyátlan árvák az utcák szemetében 
elkallódjanak, hanem felszedte őket a piszokból s meg-
mentette a társadalom számára. A keresztyén társada-
lomban ma már senki sem jogtalan ; mindenki egyenlő a 
törvény előtt, mindenki érvényesítheti magát, s a szegény 
iparosnak fia, miveltség, tudomány és lángeszével oda 
felküzdheti magút ma, a hova azelőtt csak az úgyneve-

zett főnemesnek szülötte emelkedhetett. A társadalom 
védi az ember teste és élete biztonságát, oltalmazza be-
csületét es igazságát, gondoskodik szükségletei kielégíté-
séről, könnyíti a munka terhét, enyhíti szenvedéseit. A 
humanizmus intézetei, a lelencházak és gyermekmenhelyek, 
az árvaházak es népkonyhák, a vakok és némák inté-
zetei, a kórházak és javító-intézetek, ezek mind a ke-
resztyén szeretetnek vívmányai. A keresztyen társadalom-
ban többé nem azt nevezzük nagynak, a kinek nyomdokán 
vérpatakok folynak, hanem azt, a kinek életéből az em-
beriségre minél több áldás fakad; a ki korlatokat vet a 
nyomornak, a ki gyógyítja a társadalom sebeit, emeli a 
népjólétet. íme a keresztyénségnek hatása a társadalmi 
élet mezején. 

* * * 
Igaz. t. hallgatóim, hogy még a keresztyén társa-

dalom sem tökéletes, igaz, hogy még abban is van sok 
hiány, fogyatkozás és gyarlóság, s a keresztyénseg a föld 
népességének meg csak egy harmadát alkotja, s hogy még 
mindig nem jött el az egész világot átölelő istenországa. 
De ez a körülmény ne csúggeszszen el minket. Az emberi-
ség egy nagy óriás, mely tovább él s épen azért lassab-
ban fejlődik mint az egyes ember. A mi az egyes em-
ber életében egy év, a mit az egyes egy év alatt 
végez, ahhoz az emberiségnek egy század nem eleg, 
sokszor egy évezred is kevés. Az emberiségben fel kell 
éledni Krisztus szellemének, hogy a Krisztus tökéletes 
képmása legyen. Ehhez idő kell, sok idő. Adjatok az em-
beriségnek 5, 10 ezer esztendőt a fejlődéshez és éréshez, 
s azutan látjátok, hogy mily dicső aratás fog bekövet-
kezni. Mai elmélkedésünk erősítsen minket abban a hitben, 
hogy a keresztyénség folytonosan halad magas célja, az 
isten orszagának megvalósítása felé. Amen. 

Csisko János, 
ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi apróságok. 
Néhány szó a »Los von Rom«-ról. — A berlini templomépítés. — 
Az amerikai egyházi lapok hanyatlása. — Az orosz csodatevőhely. 

Az osztrák birodalom egyes tartományaiban két éve 
megindult >Los von Rom« mozgalomról kétféle értesítés 
fekszik előttünk. Az egyik lehangoló, a másik reményt 
gerjesztő. A pesszimista hangulatú értesítés szerint az 
egész mozgalom szép csendesen elalszik. S nem is lehetett 
egyebet várni tőle, mivel nem vallási, lelkiismeretbeli 
szükségletből eredt, hanem a politikai viszonyok szülték. 
Egyszerűen csak visszahatása volt a még most sem tisz-
tázott nyelvkérdésnek a németajkúak részéről, mint a 
lakosság vagyonosabb és értelmesebb felének, a szlávokra 
támaszkodó és ezekkel szövetkező r. katholikus papok 
ellen. Épen ezért e mozgalmat a vallásos elem hiánya 
miatt nagy Németországból is csak lanyhán támogattak. 
A másik ertesites szerint, melyet a >Chrtsthche Wdt* 



cimtí lap nyújt, a mozgalom egyre tart s tízezernél már 
jóval többen (16.000) szakadtak el Rómától. Ám a római 
katholikus lapok még 1000-re sem teszik a kitértek szá-
mát. Nagyon nehéz e számadatok pontosságát ellenőrizni ; 
de ha megengedjük is, hogy a »Ghristliche Welt« adatai 
a valónál valamivel többet jeleznek: az is nagyon ért-
hető, hogy a klerikális lapok mindenfélekép kevesbíteni 
igyekeznek a kitértek számát. A Chr. W. nagyon bizik 
a mozgalom sikerében. Mi is úgy véljük, hogy elég alap 
van a remények táplálására. De azt is nagyon szeretnők, 
ha e mozgalom minden politikai vonatkozástól meg-
szabadulna s tisztán vallásos alapra helyezkednék. 

* * 
* 

A berlini egyházi lapok már régebb idő óta folyton 
hoznak cikkeket a felől, hogy nagy arányokban népesedő 
városukban a hivek számához képest kevés a templom. 
E fejtegetésekre mintegy válaszul legközelebb egy német 
laikus ember egyik lapban olyan megjegyzéseket közölt, 
melyek nem csupán helyi vonatkozásúak, hanem másutt 
is megszívlelendők és megfontolandók. Berlinben — úgy-
mond — ezidő szerint nincs szükség új templomra, mert 
a meglevők sohasem szoknak megtelni. Van ott mindig 
annyi üres hely, hogy három-, sőt négvannyi em-
ber is beférne még. Hanem igenis, legelső sorban a nép 
iránt érdeklődő, a néppel érintkező lelkészekre van égető 
szükség. A berlini papság nem igen törődik a hívekkel. 
Nem tartanak fon semmiféle összeköttetést az általuk 
oktatott és konfirmált szegényekkel. Elmondja, hogy egyik 
lelkipásztor megtagadta egy anyának, hogy az általa kon-
firmált leányát eltemesse, mert azon a héten nem ő volt 
a soros! A cikkező jól ismervén Berlin szegényebb sorsú 
lakosait, egész biztosan állítja, hogy azok örömmel ven-
nék a lelkipásztori látogatásokat és e tisztán humánus 
rokonszenv kimutatása hatalmas eszköz lenne a népben 
az egyház iránt, való szeretet íöiébresztésére. Hát ez igaz-
ság, még pedig olyan, mely mindenütt igazság. A sziveket 
csak a szeretet által lehet megnyerni. Az egyháznak nincs 
megoldhatatlan problémája A siker titka saját kezében 

van. Ha kárt vall saját maga az oka. 

* * 
* 

Az amerikai vallásos lapokra nehéz idők járnak. 
A methodisták 15 hivatalos lapja közül csupán kettő 
kerülte el a deficitet. A többieken négy év alatt 108 ezer 
dollárt vesztett a nevezett egyház. S ha meggondoljuk, 
hogy ez a testületi szellemtől annyira áthatott egyházban 
is megtörténhetik: úgy ez világos jele, hogy oda át a 
vallásos lapoknak nehéz a helyzetük. S csakugyan, a kon-
gregacionalisták, baptisták, episzkopálisok és univerzálisták 
egyidőre meg is szüntették lapjaik kiadását. Az unitá-
riusok is csak nagy áldozattal tart ják fon lapjukat. Hanem 
az már figyelemreméltó, hogy e körülménynek nem a ná-
lunk sajnosan ismert vallásos közöny az oka, hanem 

egészen más valami. A sok közül leginkább az, hogy a 
napi lapok bőven tárgyalják az egyházi dolgokat. Például 
a New-York Times három, sürün nyomtatott oldalon 
számolt be a külmisszió egyetemes konferenciájáról. A 
másik ok meg, hogy a felekezetiség nagyon alább hagyott. 
A nem az egyes felekezetek érdekét, hanem általában a 
keresztyén vallás ügyét szolgáló lapok számtalan példány-
ban forognak közkézen. Ismét másik oka, hogy azoknak 
a különböző érdekeknek, melyeknek a régi egyházi lapok 
egy-egy hasábot szenteltek, külön szaklapjaik támadtak, 
melyekben a lelkész, a farmer, a családanya stb. bőven 
megtalálja azt, a mire szüksége van. 

* * 
* 

Végielenül szomorú dolog, mikor a magukat keresz-
tyéneknek nevező emberekben a vallásos hitet és buz-
galmat csodás jelenésekkel, menyből aláhullt képekkel stb. 
lehet ébren tartani. Mert egyik oldalon határ ta lan tudat-
lanság, babonás hiszékenység, a másik oldalon meg a 
hiszékenységet kizsákmányoló kapzsiság áll rendesen. Hogy 
a kapzsiság mire nem vetemedhetik, kitűnik az itt elmon-
dandó történetben. Oroszországban, közel Nisni Novgo-
rodhoz, van egy csodatévő forrás, mely már eddig is 
kiszámíthatatlan hasznot hajtott a mellette lévő zárdának. 
Már századok óta bucsujáróhely volt, de hírneve az 
utóbbi időkben megfogyatkozott. Ezen tehát segíteni kellett. 
Az idén, hogy a tavasz beköszöntött, a tenyészet mindenütt 
megindult, a befagyott vizek kiengedtek, csak ennek a 
forrásnak a vize nem. Végre is a barátok elhatározták, 
hogy a jeget kivágják. De im, csodák-csodája,1 a mint 
egy jókora darab jeget kivágtak, abban szép füstölő esz-
közök, ezüst gyertyatartók, lámpák jegecedett képei tűn-
tek fel. A jégdarabot próbálták megolvasztani: de nem 
lehetett — Nyomtalanul eltűnt s vele együtt eltűntek 
>az isteni kegyelem csodálatos nyilvánulásai* is. Majd 
tovább kutattak. Ujabb jégdarabok kivágása után láttak 
egy toronyformát, egy harangot, egy keresztel, a fogoly 
Krisztust ábrázoló képet és előtte az imádkozó Máriát. 
Ezzel aztán a forrás hírneve újra visszaszereztetett. A 
zarándokok ezrei özönlenek Yepisanowba a birodalom 
minden részéből. De a szent zsinat tagjai többé-kevésbé 
kétkednek a csodaesemény fölött;sőt egy föl is említette, 
hogy I. Miklós cárnak volna egy ukáza, mely több szegény 
zárda meltett égből aláhullott szent kép miatt adatott 
ki és igy hangzik: ^Elrendelem, hogy többé ikonok ne 
találtassanak.* Htn! a cár nagy úr, sokat elrendelhet s 
milyen baj lenne ezeknek a szegény barátoknak, ha a 
mostani cár azt is elrendelné, a mit Isten akar : »Legyen 
világosság.* 

A Chr. W . után. — a — s . 



R É G I S É G E K . 
Formula baptizandi adultos Turcas, Tartaros, Ju-
deos. Ethnicos et Haereticos S. S. Trinitatis mys-
terium impugnantes, et S. S. Baptizmi essentialia 

mutilantes et spernentes. * 

Szentséges Atyánk úr I s ten! szentelj meg minket 
a te beszédedben és a te rendelésidnek gyakorlásában; 
mert mi a te áldásokkal teljes nevedben jöttünk a te szent 
házadhoz. Amen. 

Szerelmetes atyámfiai az úrban! kik az atyának, 
fiúnak, szentléleknek, teljes szent háromság egy Istennek 
nevében ide jöttetek e pogány (eretnek) nemzetből szár-
mazott személylyel a végre, hogy ő megkereszteltessék: 
jöjjetek be ti Istennek áldottai az úrnak házába és hoz-
zátok el a ti lelki magzatotokat az újjászületésnek fere-
dőjére, és ő véle együtt az Istenhez fohászkodjatok fel, 
hogy a mennyei mosásnak áldását végye, és Kristus 
vitézkedő zászlója alá beirattassék, s a szenteknek tár-
saságába beavattassék; és így a bűnnek állapotjából a 
kegyelemnek, és ez élet után a dicsősségnek országába 
bévitettessék. 

Az úr e végre áldjon meg és őrizzen meg titeket; 
fordítsa az úr az ő orcáját reátok, és könyörüljön ti 
rajtatok. Világosítsa meg az úr az ő orcáját rajtatok 
és adjon tinéktek állandó békességet. Amen. 

Tenéked pedig édes Atyámfia, őrizze és áldja meg 
az Úr Isten a te bejöveteledet és kimeneteledet mostantol 
fogván mind örökkön örökké! Amen. 

Az Atya, Fiú, sz. Lélek, teljes szent Háromság egy 
igaz istenségnek nevében és segedelmében legyen a mi 
mostani sz. szándékunk és jó igyekezetünk. Amen. 

Istenben kegyes sz. igyekezetü Atyámfiai! kik most 
ide jöttetek e pogányságban (eretnekségben) született és 
fölnevelkedett személyjel, hogy a Jesus Kristus anya-
szentegyházában való megkereszteltetésének, és ennek tagjai 
közé való bészámláltatásának, s egyetemben az ő hité-
nek a sz. keresztség által lejendő megerősíttetésének nem-
csak bizonysági lennétek: hanem érette az Istent buzgón 
imádnátok és iránta fogadast tennétek, és teljes életetek-
ben ő rólla való gondviselésre magatokat leköteleznétek : 
minekelőtte a sz. keresztségnek ajándékát venné, annak-
előtte szükség nektek ő véle együtt a következendő dol-
gokat megértenétek és szivetekbe rejtenétek. 

Amazokért halljátok meg az Isten igéjéből figyel-
metesen ezeket: 

I. Mely igen szükség légyen az ilyetén személynek 
megkeresztelkedni ? 

II. Ha váljon lehet-e a keresztség által olyan keresz-
tyén mint mi, vagy nem? 

III. Ha váljon vagyon-e ar ra jussa, hogy ő is meg-
keresztelkedhessék, avagy nincs ? 

A mi az I-ső kérdést illeti: Hogy felette igen szük-
séges legyen az ilyetén személynek megkeresztelkedni, ki 
tetszik János III : 5, 6. A hol a mi idvezítő Jesus 
Kristusunk, ezen szentségnek szerzője azt mondja : 
• Bizony, ha valaki nem születendik víztől és sz. lélektől, 
hé nem mehet az Istennek országába, mert valaki testtől 
születtetik, test az*. Azért a testi körülmetélkedés ő nekie 
semmi nem használ, mert az az Ó-testamentomi Sákra-
mentum volt és a Kristusnak testben való eljövetele után 

* »Agenda Ecclesiasitica. melyben az uj Testamentom Sacra-
mentomi kiszolgáltatásoknak rendi a jelesebb Deák, Német és 
Magyar auctorokból bőven lerajzoltatik. Per Martinum fíartha. 
Pastorem Ecclae Ungro Evglcae Coronensis. Anno Domini 1699.« 
Kézirat. 

megszűnt, a mint sz. Pál tanítja I. Kor. VII: 19, mond-
ván : »A környülmetélkedés semmi*. Esmét Gal. VI: 15 
ígv szól: »A Kristus Jesusban a környülmetélkedés 
semmit nem használ*, — de ő benne a keresztség min-
den bizonynyal idvezít. Mire nézve felette igen szükség 
ő nekie megkeresztelkednie. I. Kor. VII: 29. 

A II-dik kérdés mellé értsétek meg: Hogy a szent 
keresztség által olyan igaz keresztyénné lehet ő is, mint 
szintén mi magunk is vagyunk. Mert Kristus urunk el-
küldvén az ő tanítványait, ilyen parancsolatot ada nekiek. 
mondván: »Menjetek el mind e széles világra és prédi-
káljátok az evangeliomot minden teremtett állatoknak 
(az az minden Isten képére teremtetett embereknek), meg-
keresztelvén őket Atyának, Fiúnak és sz. Lélek Istennek 
nevében. Valaki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; 
ellenben, a ki nem hiszen (és meg nem keresztelkedik) 
elkárhozik*. Márk XVI: 15, 16. Azért, ha az igaz hitet el 
nem mulatja és a sz. keresztséget meg nem utálja, sőt 
inkább hiszen az evangéliomnak és meg is keresztelkedik: 
tehát ő is olyan igaz keresztyénné lehet, mint mi magunk 
vagyunk. Mert ő is már a mi apostoli tanításunk szerint 
hiszen a teljes szent Háromság egy igaz istenségben; és 
bízik a sz. Lélek indításából az atya Istennek irgalmassá-
gában a Jesus Kristus altal. Síd 11. 

A Ill-dik kérdésre már végezetre meg kell azt tudni: 
Hogy ő is szintén megkeresztelkedhetik, mint akármely 
jó keresztyén atyának gyermeke; mert sz. Péter apostol 
azt mondja Csel. X : 34, 3 5 : »Bizonnyal látom, hogy az 
Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetségekben 
kedves ö nekie akár kicsoda legyen, valaki O benne hiszen, 
ötet féli és irgalmasságot cselekszik*. Az ő nevében a pogányi 
hitetlenségből megtért Kornéliussal sz. Pál apostol is ide cé-
loz, mikor Rom. Ifi: 29 azt mondja : »Avagy az úr csak a 
Sidóknak istene-e, és nem istene-e a pogányoknak is? bizo-
nyára a pogányoknak is istenek«. Ismét ugyan a Kolos. III: 
11. is azt mondja az apostol : »Nincsen görög és sidó, 
idegen nemzet, szolga és szabados, hanem minden minde-
nekben a Kristus*. Ki tetszik hát ezekből, hogy senki 
meg nem tilthatja a vizet, hogy ezen személy is meg-
kereszteltessék. 

No már szerelmes atyámfiai a Jesusban! az Úr 
Istennek igéjéből hallátok és megértettétek: 1-ör mely 
igen szükséges legyen ezen személynek megkeresztelkedni; 
2-or hogy a sz. keresztség által ő is mi hozzánk hasoidó 
keresztyén lehet; 3-szor hogy a keresztelkedéstől senki 
őtet meg nem tilthatja. 

De azonban midőn ő a sz. keresztségnek ferdője 
által a bűnnek veszedelméből kiszabadulván, ujjá szület-
tetnék: én kívánom megtudni az ő keresztségének tanú-
bizonyságára, megerősítésére és megpecsétlésére, hogy mi 
lészen az ő neve? 

Felelet: N. N. 
Kristus Jesusban kedves sz. igyekezetü atyámfia 

N. N., kényszerítelek tégedet a teljes sz. haromságban élő 
egy istenségre, a kinek tartozol, adj dicsőséget, azt kérdeni 
tetőled: 

1. Kévánod-e, hogy te a sz. keresztség által meg-
szabadulj a te veled született bűnnek veszedelméből, és 
újonnan születtessél a mennyei örök boldogságnak meg-
nyerésére ? F . : Kévánom. 

2. Fogadod-e azért, hogy ellene mondasz Isten segít-
ségéből az ördög minden cselekedeteinek és gonosz igye-
kezeteinek? F . : Fogadom. 

3. Fogadod-e. hogy ellene állasz a testnek minden 
gonosz kivánságinak és indulatinak ? F. : Fogadom. 

4. Fogadod-e, hogy ellene mondasz a vilagnak es 
mind ő gonoszságinak ? F : Fogadom. 



Minthogy pedig a mi Urunk Jesus Kristus, e szent-
ségnek szerzője a megkeresztelkedőktől hitet is keván a 
sz. Márk evangeliomának XVI: 16 versében, mondván : 
»A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig 
nem hiszen, elkárhozik* : azért te tőled is N. N azt 
kérdem: 

1. Hiszesz-e az egy Istenségben? F . : Hiszek. 
2. Hiszesz-e a mindenható atyában, mennynek és 

földnek teremtőjében ? F . : Igen. 
3. Hiszesz-e a Jesus Krifctusban, az atya Istennek 

egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték s tb? F. : 
Hiszek. 

4. Hiszesz-e a sz. lélek Istenben ? F . : Hiszek. 
ft. Hiszed-e azt te hogy az Isten állatjában egy, 

személyében három legyen? F . : Hiszem. 
6. Hiszed-e, hogy az úr Jesus Kristus a mi idvezí-

tőnk, második személye a sz. háromságnak es az atyával 
egy állata örök Isten legyen? F.: Hiszem. 

7. Hiszed-e, hogy a sz. lélek harmadik személye a 
sz. háromságnak, és az atyaval s a fiúval egy állatú igaz 
örök Isten légyen? F.: Igenis elhiszem. 

8. Hiszed-e a közönséges keresztyén anyaszentegy-
házat, szenteknek egyességét, bűneinknek stb? F . : Igenis 
hiszem. 

9. Vagyon-e tenéked teljes szíved szerént való 
kévánságod és lelki buzgóságod ez igaz apostoli hitre 
való megtérésre? F . : Vagyon. 

10. Akarsz-e te a mostan megismert igaz hitben 
és vallásban mindvégiglen állhatatosan megmaradni? F . : 
Akarok. 

11. Annak bizonyságára kévánsz-e hát erre a te 
keresztyén vallástételedre és igaz hitedre megkeresztel-
kedni? F . - .Kévánok. 

No azért én, az Isten anyaszentegyházának hivata-
los szolgája, az én uram Jesus Kristusomnak parancso-
latja szerint 

N. N. keresztellek tégedet az atyának, fiúnak és 
sz. lélek Istennek nevében, és ennek bizonyságára, meg-
erősítésére és megpecsétlésére nevezem a te nevedet 
N. N.-nek. 

Áldás : »Az örök mindenható Úr Isten, a mi Urunk 
Jesus Kristusnak sz. Atyja, ki az ő sz. lelkének általa 
(egedet a hitben megvilágosított és a te bűneidet megbo-
csátván, a sz. keresztség feredőjében ujjászült : áldjon 
meg tégedet s mindvégig tartson meg az igaz idvezítő 
hitben, és utolsó órádon adja meg tenéked az örök bol-
dogságot, az ő szerelmes sz. fiáért, a Jesus Kristusért. 
Amen. 

No már az úrban szerető Atyámfia N. N., ki az 
ördögnek országából kiragadtatván, az Istennek orszá-
gába a sz. keresztség által eljegyeztettél, erről való bi-
zonyságát annak az igaz Istennek és tégy vallást a te 
jelenlévő kereszt-szüleid és az egész gyülekezet előtt, s 
énnéköm igaz lelked esméréséből felelj meg a követke-
zendő kérdésekre: 

1-ör . Vagyon-e lelki kívánságod a ker. anyaszent-
egyháznak eleven tagjává lenned? F. : Vagyon. 

2-or. Ellene mondasz-e tehát a te régi vak eretnek-
ségednek és kárhozatos vallásodnak? F.: Ellene. 

3-or. Ellenek mondasz-e a pogány bálványoknak 
és Mahumetnek is? F. : Ellenek. 

4-er . Ellene mondasz-e teljes szívedből az anti-
kristusok dögleletes hamis hitetéseknek? F.: Ellene. 

5-ör. Kévánsz-e teljes lelkedből a Jesus Kristus 
evangélioma szerint való igaz apostoli hitre jönni? F.: 
Kévánok. 

6-or. Révetted-e tehát szivedbe a mi igaz evan-
gelioin szerint való apostoli taní tásunkat? F.: Igenis. 

7-er. Akarsz-e tehát a szerint igaz keresztyénné 
lenni? F . : Igenis akarok. 

8-or. A mi keresztyénségünkben világi ideigvaló 
szerencsét keressz-e, vagy örök idvességet? F. : Örök 
i dvességet. 

9-er. A mi sz. gyülekezetünkben csak éppen házas-
társadnak tagjáva akarsz-e lenni, vagy inkább a lelki 
vőlegény Úr Jesus Kristusnak élő tagjáva és örökös tár-
sává ? F . : A Jesus Kristus tagjává. 

No immáron haliák a keresztyén hivek ezen személy-
nek szája vallásából, hogy ő a mi apostoli tanításunknak 
hiszen, és az igaz evangéliumi hitre beavatattni kéván, 
hogy a Jesus Kristus élő tagjává s örökös társává lehes-
sen. Minekokáért szerelmes atyámfiai, folyamodjunk a mi 
kegyelmes istenünkhöz igaz hitből, és imádságunkban ajánl-
juk e személyt Ö Felségének, az ő egyetlen egyszülött 
fiának, az Ur Jesus Kristusnak általa, ki minden embe-
rekért engesztelő áldozat le ' t ; hogy enneK a személynek 
is bűneit megbocsássa, adjon igaz hitet ő nekie sz. lelké-
nek általa, hogy a sz. keresztséget idvességesen vehesse 
és a jó keresztyénségben megmaradhasson mindvégiglen. 
Azért könyörögjünk ilyenképen szólván: 

»Oh örök mindenható áldott atya Úr Isten ! kérünk 
tégedet a te sz. fiadért, a mi Urunk Jesus Kristusért, 
bocsásd el a te sz. lelkedet erre a te képedet viselő 
személyre, hogy ezen te nemes teremtetett állatodnak 
szivét megvilágosítsa, és nemzzen ő benne igaz hitet, sz. 
életet és szentségeidhez való engedelmességet ; hogy a 
gonosz pokolbeli ördögnek, a testnek, és e világnak ellene 
élhessen, tenéked sz. élő templomoddá lehessen. Adjad 
hogy iriegútálja a bűnt, tégedet pedig örök Istent féljen, 
tiszteljen, és szíve szerént szeressen, a te sz. fiaddal és 
dicsőséges sz. lelkeddel egyetemben mindörökkön örökké! 
Amen«. 

Mi Atyánk, ki vagy stb. 
Immár szerető atyámfia N. N., a te igaz hitedre 

tégy vallást és fogadást, és kötelezd le te magadat a te 
teremtő, megváltó és megszentelő mennyei sz. Atyádnak 
Istenednek úgy, hogy az én következendő kérdéseimre 
figyelmezvén, felelj meg a te jelenlevő keresztszüleid és a 
sz. gyülekezet előtt, hogy ők ebben Isten előtt s az ő 
anyaszentegyháza előtt bizonyságot tehessenek. Annak-
okáért bizonyos vigasztalodásodra, hogy tenéked min-
den bűneid a Kristusért megbocsáttassanak, és ő általa 
már a sz. lélek segedelméből az Isten atyáddá és te az 
ő fiává (leányává) lettél : megemlékezzél enekutánna, n i 
legyen a te tiszted, t. i. adj hálát az Istennek elébbeni 
jótéteményeiért, az imádkozást és egyéb efféle idvességes 
dolgokat tanuld meg jól, az Isten házát gyakoroljad, az 
apostoli hitnek ágazatit józanon megfontoljad, és a 10 paran-
csolatokat állhatatosan megtartsad, hogy megállhass és 
szentül megmaradhass azokban, melyekre a sz. gyülekezet 
előtt ez uj kegyelemnek szövetségében mennyei szent 
Atyádnak Istenednek te magadat erős hittel lekötelezted. 

Szerelmes atyámfiai a Jesus Kristusban! tinektek is, 
kik Isten törvénye szerint való keresztatyákká és k. 
anyákká magatokat fogadástétellel leköteleztétek, a r ra 
legyen szorgalmatos gondotok, hogy a ti keresztfiatokat 
(leányotokat) teljes életetekben tehetségtek szerint intsé-
tek a jó keresztyén életre; főképpen, ha látnátok, hogy 
a fogadásoknak, a melyeket az ő keresztségében veletek 
együtt tett, eleget nem tenne, hanem istentelen gono-z 
életbe foglalná magát. A melytől hogy Isten őtet meg-
oltalmazza, és az ő sz. lelkének általa minden jóra birja 



a Jesus Kristus e rdemeben : jer, mondjuk el a következő 
hálaadó i m á d s á g o t : 

»Oh mindenha tó kegyelmes áldott örök atya ür 
Is ten! hálákat adunk mi teneked, hogy a te anyaszentegy-
házadat itt e világon megtartod, oltalmazod és öregbíted. 
Áldott légy oh dicsőséges úr I s ten , hogy e pogány (eret-
nek) személyt a sz. keresztség feredőjében, sz. lelked 
által, az áldott úr Jesus Kristus érdemiért ujjászülted és 
a te híveidnek t á r saságába beavatád , az idvezülendő 
szenteknek száma közé az élet könyvébe beiratád, és sz. 
fiadnak oldalából kifolyt drága vizének ereje által őtet 
eljegyezvén, te magadnak örökös fiaddá (leányoddá) foga-
dod. Kérünk tégedet Oh ur Is ten! tar tsad meg immáron 
ezen újjászületés feredője által fogadott fiadat (leanyodat), 
a te atyai i rgalmasságodban, hogy tégedet ezután életé-
nek minden idejében fiúi (leányi) félelemmel a h á r m a s 
személyben és egy állatú istenségben szolgálhasson, imád-
hasson és dicsőíthessen, s az igaz hitben kimúlván ez 
ideigvalő világi életből, az örök boldogságban, a dicsőült 
híveknek seregébe bejuthasson, az ő lelki vőlegényének a 
Jesus Kristusnak szent érdemében. Amen. 

Mi Atyánk, ki vagy stb. 
Végső á l d á s : 
Ezekutánna édes fiam (leányom), elkezdett hozzád-

való kegyelmességét vigye tökéletes végre az atya úr 
Isten; drága érdemenek a jándékaival tápláljon tégedet a 
fiú úr I s ten ; mint elválasztott kincsét pecsételjen el az 
örök életre tégedet a sz, lélek úr Isten, — örökkévaló 
i rgalmasságának karjain viseljen és áldjon meg tégedet a 
teljes sz. háromság, egy bizony istenség. Amen. 

Közli: Földváry László. 

E G Y H Á Z . 

Az evangélikusok egyetemes nyugdíjintézeté-
nél . — a mint az Evang. Egyh. és Iskolában olvassuk — 
két jelentőségteljes vál toztatás céloztatik. Mind a kettő 
muta t j a , hogy evangelikus testvéreink sokkal humánusab -
ban gondoskodnak az Ur szőlőjében munkálkodókról , mint 
mi reformátusok. Mi még mindig csak ábrándozunk a 
lelkészi nyugdíj-intezet felállításáról, de megvalósí tására 
még egy lépést sem tet tünk, — s evangelikus testvéreink 
nemcsak hogy megcsinál ták, de már annyi ra meg is 
erősítették, hogy a gyengébbek támogatása végett a kor-
látok tágításától sem r iadnak vissza. A mint olvassuk, a 
nyugdíj-intézeti bizottság, a dunántúl i egyházkerület a ján-
lata a lapján, elvileg megengedhetőnek tar t ja , hogy a 
nyugdíj- intézetbe a segédlelkészek is bevétessenek és se-
gédlelkészi éveik a nyugdíjmegállapításnál beszámíttas-
sanak . íme, mig mi reformátusok még a felett is vitat-
kozunk, hogy az állandósított hitoktatók részesíthetők-e 
lelkészi fe lavatásban és felvehetők-e az özvegy-árva gyám-
intézetbe, arról meg épen nem is beszélünk, hogy mi 
lesz velők, ha véletlenül munkaképte lenekké v á l n a k ? — 
addig evangelikus testvéreink felveszik segédlelkészeiket 
is az özvegy-árva gyámintézetbe, sőt nyugdijukról is gon-
d o s k o d n a k . — A másik célzott jelentős val toztatás az. hogy 
a megállapított 10 évi nyugdíjszünet ideje alatt is adhas-
son az intézet, a hivataluk folytatására teljesen képtelen 
és nyugalomba vonulni akaró tagoknak, sőt nem tagok-

nak is, evi 200-tól 800 koronáig ter jedhető kegy dijat. — 
A nyugdíjintézet bevétele az elmúlt évben 65.162 frt 
04 kr., — k iadása : özvegy-árva ellatásokra 1667 Irt 
33 kr., kezelési költségekre 472 frt 30 kr. volt, a tőké-
sítésre pedig 63 ,022 frt 51 kr. fordíttatott. Az alaptőke 
összege 161,867 frt 0 5 kr. 

A felső-borsodi ref egyházmegye f. hó 16-án 
tarja meg lelkészi ertekezletét Edelény ben, Vadászy Pál 
esperes elnöklete alatt . 

A p á p a i ref. g y ü l e k e z e t régi templomát egy 
u jabb és megfelelőbbel óhaj t ja kicserélni. Már meg is 
indult a mozgalom templomalap létesítése iránt. Kis 
József, a gyülekezet u jonan választott lelkésze azt az 
ajánlatot tette, hogy ha a kerület megengedné theologiai 
tanári á l lásának még 10 évig megtartását , akkor ö ugyan-
azon idő alatt a lelkészi teendőket ingyen végezne, lel-
készi fizetését pedig a templom-alap javára engedné át. 
A gyülekezet hálával fogadta a szép ajánlatot , s annak 
megfelelőleg, az engedély kinyerése vegett, kérvényt intéz 
a kerülethez. 

A z ó l y o m i e v a n g . e g y h á z m e g y e mult hó 24 es 
25-én tartotta meg lelkészi értekezletét és közgyűlését. 
Az értekezlet főtárgya az egyházmegyei elnökség egyház-
látogatására vonatkozó szabályjavaslat volt a mit azon-
ban a gyűlés nem fogadott el. Az első nap délutánján 
tartották meg az egyházmegyei gyámintézeti és segélyző-
intézeti gyűlést. A gyámintézet céljaira 1335 korona 
gyúlt be a gyülekezetektől; a segélyző intézet 2656 koro-
nát , a Grencer-féle alapból pedig 575 koronát osztott 
ki. — A közgyűlést másnap Caipkni Károly felügyelő nyi-
totta meg, azután pedig Svehla Gusztáv lőesperes olvasta 
fel évi jelentését, a meiyben sajnálattal emlékezett meg a 
római egyház mai agresszív és reakcionarius szelleméről 
is. Megejtette a közgyűlés a tisztújítást is, s régi tiszt-
viselőit újból megválasztotta, kiegészítvén azok sorát a 
főjegyzők mellé választott aljegyzőkkel. Egyházi aljegy-
zővé Sstchlo Jenőt, világi aljegyzővé Traeger Zsigmondot 
választották meg. A számvevőszék elnökséget Ssumrák 
Jenő megyei főszámvevőnek juttatta a gyűlés. — Kuema 
Adolf alesperes az iskolákról számolt be. Az egyház-
megye 51 iskolájában 68 tanító működik, s a tankötele-
seknek 9 0 ' 4 % - a já r iskolába. Egyéb kisebb ügyek elinté-
zésén kivül elhatározta még a gyűlés, hogy a tűzkár-
biztosítások jutalékából, a melynek évi összege meghaladja 
az ezer koronát, »rendelkezési a lap«-ot létesít, a melynek 
évi jövedelméből 3 0 % a lelkészek segélyezésére for-
díttatik. 

A pestmegyei evang. egyházmegye mult hó 
26 és 27-én tartotta meg közgyűlését Budapesten, báró 
Podmanicsky Géza felügyelő és Török József főesperes 
elnöklete alatt. A gyűlésen részt vett Sárkány Sámuel 
püspök is. Az esperesi jelentés, mely az egyházmegye 
viszonyait rendezetteknek tüntette fel. beszámolt az egy-
házmegyei elnökségre történt szavazás eredményéről is, a 
mely szerint főfelügyelővé báró Podmaniceky Géza, fel-
ügyelővé Bcniceky Lajos, főesperessé Török József, al-
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esperessé Melczer Gyula választattak meg. A gyűlés 
örömmel vette tudomásul ezt az eredményt, de annál 
fá jdalmasabban esett hallani, mindjárt a jelentés után, 
hogy báró Podmaniczky Géza, hajlott korára tekintettel 
a megválasztást nem fogadta el s hogy Melczner Gyula 
szintén lemondott az alesperességről. A lemondásokat a 
közgyűlés sajnálattal tudomásul vette, s a lemondottaknak 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazva munkásságukért, a meg-
ürült állások betöltésére a szavazást elrendelte. A tiszti-
kar megújítása került ezután sorra. Főjegyző le t t : Szebe-
rényi Lajos; aljegyző: Sárkány Béla. Világi főjegyző: 
Szegecly Albert; aljegyző Jamriska Lajos. Körlelkészek: 
Kruttschnitt Antal, Gallé István, Terényi János, Kovácsy 
Kálmán, Kiss Péter, Szilárd János, Rieesanszky Endre. 
Esperességi pénztáros s levéltárnok: Dobronyovszky Gyula; 
el lenőr: Sárkány Béla; ügyész: dr. Zolnay Jenő ; törvény-
széki jegyző: Tárhány Ernő. — Az egyetemes tankönyv-
vállalat eszméjét pártolta a gyűlés ,— az elnökségi egyház-
látogatások szabályjavaslatát azonban elvetette. — Az 
egyházmegyei papi özvegy-árva gyámintézet vagyona 
megközelíti a 200,000 koronát s belőle egy-egy özvegy 
656 korona segélyben részesül. — A rákospalotai lelkész 
fizetésének 10,000 koronára emelését helybenhagyta a 
gyűlés; — ugyancsak helybenhagyta a pénztári száma-
dásokat és az egyházak örök természetű alapjairól szer-
kesztett kimutatásokat is. Geduly Lajos újpesti lelkész 
azon indítványát, hogy az egyházmegye lelkészi kara 
évenkénti közadakozásból neveljen pappá egy szegény-
sorsú fiút, — mint ily alakban kivihetetlent, nem fogadta 
el a gyűlés. 

E g y h á z m e g y e i v á l a s z t á s o k . A máramaros-ugocsai 
ref. egyházmegye, a Csernák István halálával megürese-
dett esperesi hivatalra Biró Lajos nagyszőllősi lelkészt,— 
az egyik világi tanácsbirói székre pedig Szegedy Gyula 
mármaros-szigeti ügyvédet választotta meg. 

E g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s . A dunántúli ev. ref. 
egyházkerület őszi közgyűlését szeptember hó 25. és követ-
kező napjain tart ja meg Pápán. 

A soproni felső evang. egyházmegye mult hó 
2ó-én tartotta meg Locsmándon idei közgyűlését, melyen 
Fischer Imre dr. kir. aliigyész, egyházmegyei felügyelő és 
Renner Henrik esperes elnököltek. A gyámintézeti isten-
tiszteleten Stigler Gusztáv tartott ünnepi beszédet. A 
gyűlést Fischer Imre felügyelő nyitotta meg. A közgyűlés 
főjegyzőnek Zergényi J., aljegyzőnek dr. Dukovits Istvánt, 
tiszteletbeli jegyzőnek dr. Wrchowsky Károlyt választotta 
meg. Az esperesi jelentés konstatálta, hogy a hivek közt 
a buzgalom az egyház intézményei iránt folyton emel-
kedik. Jány Ferenc és neje a locsmándi ovoda részére 
u jabban 200 koronát adtak. A gyűlés az esperesnek évi 
600 korona tiszteletdíjat álllapított meg. A Zsedényi-téle 
200 korona tanítói ösztöndíjat Polster János soproni ta-
nítónak ítélte oda. 

Budapest vegyesházassági statisztikája. A 
székesfőváros statisztikai hivatala most tette közzé a 
mult év házassági statisztikáját. E szerint a házasságok 

összes száma volt 6564, az egyháziiag megáldott házas-
ságok száma 5154; tehát 1410 mátkapár, vagyis az összes 
házasulok 2 1 5 százaléka nem áldatta meg házasságát 
egyháziiag. A házasságok közül 1711 volt vegyes házasság, 
vagyis az összes házasságoknak 26 százaléka. A vegyes 
házasságra lépett 201 r. kath. vőlegény közül 146, azaz 72'6 
százalék kötötte ki, hogy gyermekeik mind a r. kath. hit-
ben neveltessenek. A reformátusoknál 160 vőlegény közül 
97, azaz 60 százalék, az ágostaiaknál 78 közül 32, azaz 
41 százalék, a zsidóknál 25 közül 7, azaz 28 százalék 
kívánta gyermekeinek atyjuk hitében való nevelését. — 
A megegyezések egyébként igy történtek. B. kath. vőlegény 
és ágostai menyasszonynál az apa vallására állapodtak 
meg 58, az anya vallására 14 esetben; r. kath. vőlegény 
és református menyasszonynál az apa vallására 73, a 
menyasszonyéra 41 esetben; zsidó leánynyal kötött 11 
házasságban a r. kath. apa javára egyeztek. Összesen 
146 r. kath. vőlegény biztosította gyermekei r. katholikus 
nevelését; 55 esetben az anya vallására történt a meg-
egyezés. Az ágostaiaknál 29 esetben az evang. vőlegény 
javára, 42 esetben a r. kath. anya vallása javára történt 
a megegyezés. A reformátusoknál 85 esetben a reform, 
vőlegény, 63 esetben a r. kath. anya vallására történt a 
megállapodás. A zsidóknál 6 esetben a zsidó apa, 15 
esetben a r. kath. anya vallását követik a gyermekek. 

I S K O L A . 

T a n á r v á l a s z t á s o k . A békés-csabai evang. gimná-
ziumhoz Fisért József és Magyar József, — a felső-lövői 
evang. gimnáziumhoz dr. Halmos Béla, Hajós Béla, Sulek 
József, Kovács Jenő és Stettner Aurél választattak meg 
tanárokul. 

I g a z g a t ó i j u b i l e u m . Futó Mihály, a hmvásárhelyi 
ref. főgimnázium igazgatója folyó évi októberben tölti be 
tanári működésének 40-ik évét. Mind az intézet elöljáró-
sága, mind régi növendékei szép ünnepély keretében fog-
ják üdvözölni az érdemes férfiút. 

A budapesti ref. theol. akadémia értesítőjéből. 
Miután már több oldalról felhangzott az óhajtás, hogy a 
többi theol. akadémiák szokásához képest a budapesti 
ref. theológia is adjon ki értesítőt, — az intézet vezető-
sége ennek eleget is tett és a mult tanévről rendes érte-
sítőt adott ki, Szőts Farkas igazgató szerkesztésében. A 
csinos kiállítású értesítő legelső sorban is hozza • Szőts 
Farkasnak, a jóltevők emlékünnepélyén dr. Ballagi Mór-
ról tartott igen szép emlékezését, a melyben megkapóan 
irja le az ifjú küzdelmeit és a férfi nagy érdemeit. A 
mult tanévről szóló adatai közül az értesítőnek kiemel-
jük, hogy az akadémiának összesen 41 nyilvános és két 
rendkívüli hallgatója volt. A káplánhiány szükségessé 
tette több III. és IV. éves növendék exmittálását. Ez a 
rendszer azonban nem vált be, mivel az exmittáltak ta-
nulói kötelezettségöknek a legnagyobb részben nem tud-
tak megfelelni. A konviktusi alap megerősítése végett 



gyűjtés indíttatott, a mely már eddigele is szép ered-
ményre vezetett, a mennyiben alapítványképen kapott az 
alap 5840 koronát, évjáradékképen 849 koronát s egy-
szersmindenkori adomány képen 3611 kor. 82 fillért. Az 
akadémiának van 6 nyilvános rendes és két rendkívüli 
tanára . — Alapvizsgálatot 8 ifjú tett, 4 jeles, 3 jó, egy 
elégséges eredménynyel. Az első lelkészképesítő vizsgála-
tot 7 végzett theológus tette le, a kik közül 4 jeles, 2 jó, 
egy elégséges eredménynyel vizsgázott. A második lel-
készképesítő vizsgálaton, a 3 vizsgázó közül egy jeles, 2 
elégséges osztályzatot nyert. Volt az akadémiai ifjúság-
nak önképző-köre, segélyző egyesülete, ének- és zenekara 
s ezeken kivül tevékeny részt vett az ifjúság a budapesti 
belső misszió munkájában is. Évfolyamok szerint a növen-
dékek a következőleg oszlottak meg: I. év, az év elején 
14, az év végén 13, II. év 11, III. év 10, IV. év 7. 
Összesen: az év elején 42, az év végén 41. 

A jogi szigorlatok reformja. A közoktatási mi-
nisztérium befejezvén az orvosi szigorlatok új rendjének 
kidolgozását, a jogi szigorlatok reformjával foglalkozik. 
Az előkészületek meg is történtek s az őszi hónapokban 
több szaktanácskozás lesz az új rend targyában. A re-
formmunkát Csorba miniszteri osztálytanácsos vezeti. (N. I.) 

Értesítés a budapesti ref. theol. akadémiáról 
a jövő iskolai évre vonatkozólag. 1. Az akadémia 
igazgatasat f. évi július 1-én dr. Szabó Aladár uj igazgató 
vette át. Mindennemű hivatalos megkeresések hozzá inté-
zendők (Budapest IX., Kálvin-tér 7. sz.) 2. A II-odik évet 
végzett növendékek a theologiai, alapvizsgálatot f. évi szep-
tember 6-án tartoznak letenni. Jelentkezzenek szept. 5 ig 
az igazgatóságnál. A kik a vizsgálatot le nem teszik, a 
lll-ad évre fel nem vehetők, benlakásban és más iskolai 
jótéteményben nem részesíthetők. 3. A lll-ad évet végzett 
növendékek a tanitóképesítö vizsgálatot augusztus 27. s 
következő napjain Nagykőrösön, a dunamelléki egyház-
kerület tanítóképesítő bizottsága előtt kötelesek letenni. 
Augusztus 26-án személyesen jelentkezzenek a tanító-
képezde igazgatójánál, bemutatván neki az indexüket is. 
4. A jövö iskolai év szeptember 7-én, d. e. 9 órakor 
nyittatik meg; az előadasok szeptember 9-én veszik kezde-
•öket; a beiratkozás és anyakönyvezés szeptember 6-án 
és 7-en vegzendö el; a konviktusi kosztozás szeptember 7-én 
délben nyilik meg. 5. Az uj növendékek az anyakönyve-
zésért 4 koronát, a tanári nyugdíjintézetre 6 koronát, a 
törvénykönyvért 1 koronát kötelesek fizetni az igazgató-
nál; a nyugdíjintézeti 6 korona járulékot a régi növen-
dékek is tartoznak megfizetni a beiratkozáskor. Tandíj 
semminemű nincs az akadémián .6. Felvételért és a jótéte-
ményekert való folyamodványok szeptember 5-ig küldendők 
be az igazgatóhoz. A folyamodványhoz érettségi bizo-
nyítvány melleklendő. 7. Az akadémia rendes növendékei, 
számszerint 37-en, az internátusban ingyen lakást, fűtést, 
kiszolgálást és ünnepi legációt kapnak ; a konviktusban 
pedig annyi jótéteményt, a mennyit a létszám megenged 
es a konviktusi pénztár megbir. A mult évben a pénztár 
3 növendekért teljes 16 frtot, 12-ért 12 frtot, 15-ért 

8 frtot tizetett havonként. A konviktus all ebédkor három 
tál, vacsorakor egy tál ételből. A növendekek a rájok eső 
kosztpénzt a hónap öt első napján előre kötelesek befizetni 
az igazgatónál. 8. A benlakó növendékek ágyneműről, 
annak és fehérneműjüknek a mosatásáról magok tartoz-
nak gondoskodni. 9. Az internátusban fürdőszoba van, a 
melyet ingyen használhatnak az akadémia rendes növen-
dékei. Budapest, 1900. junius 30-án. — Az igazgatóság. 

Érett ifjak pályaválasztása. Együttvéve 1427 
érettségit tett ifjú van. A jogászok száma sok. Hogy 
orvosnak mindegyre kevesebben készülnek, ez is évről 
evre megismétlődő szomorú adata e statisztikának. Gaz-
dász, bányász is kevés van, kohász épenséggel egy sincs. 
A teknikusok száma nem nő már oly ijesztő mértékben, 
mint az utóbbi években. Sőt jóval kisebb is a számuk, 
mint a megelőző évben, a mi megmenti e pályát a túl-
tömöttség veszedelmétől. Tanár nincs sok, de több, mint 
előbb, s ez a mi tanárhiányunk mellett örvendetes jelen-
ség. A részletes adatok ezek: 1427 sikerrel érettségizett 
ifjú közül 438 jogásznak készül (307 százalék); 212 tek-
nikus lesz ( 1 4 9 százalék); 177 tanári pályára megy 
(12'4 százalék); 140 pap lesz (9 8 százalék) ; 92 orvos 
(6'5 százalék); 92 kishivatalnok ( 6 5 százalék); 81 gaz-
dásznak készül (5-7 szazalék); 56 katonai pályára lép 
( 3 9 százalék); 31 közlekedési hivatalra készül (2'2 száza-
lek); 28 erdész lesz ( 1 9 százalék); 15 bányász (1 sza-
zalék); 15 kereskedő (1 százalék); 15 művészi pályára 
lép (1 százalék); 28 elektroteknikusnak készül, 4 állat-
orvosnak, 3 gyógyszerésznek, 3 tengerésznek, 1 iparosnak, 
1 műasztalosnak és 1 irónak készül. (E. P. L.). 

Pótló és javító érettségi vizsgálatok. A tiszai 
ág. h. ev. egyházkerület, hat főgimnáziuma — Eperjes, 
Igló, Késmárk, Nyíregyháza, Rimaszombat, Rozsnyó — 
pótló és javitó érettségi vizsgalatait az idén szeptember 
első napjaiban Nyíregyházán tartják meg. Mindazok, a 
kik akár javitó vizsgálatra utasíttattak, akár pótló vizsgá-
latot óhajtanak tenni, a nyíregyházi főgimnázium igaz-
gatóságánál tartoznak jelentkezni. — A tiszáninneni ev. 
ref. egyházkerület gimnáziumainak idei pót és javitó érett-
ségi vizsgálatait Rimaszombaton tartják meg. Ezeken 
részt vehetnek mindazok, a kik vagy javitó vizsgálatra 
utasíttattak, vagy visszaléptek az előző vizsgálattól. Az 
írásbeli vizsgálatokat szeptember 1 - 5 - i g , a szóbelieket 
szeptember 6—7-én tartják meg. — Az 1900. évi szep-
temberi vizsgálatok rendje a debreceni ev. ref. fögimná-
ziumban a következő: Javitó és pótvizsgálatok : VIII. osz-
tályé augusztus 31-én ; V—VIII. osztályé szeptember 
3 - á n ; I—IV. osztályé szeptember 4-én. — Fölvételi 
vizsgálatok bármelyik osztályból szept. 1—2. napjain 
delelőtt és délután. Magánvizsgálatok: a VIII. osztályé 
aug. 31 -én ; V—VII. osztályé szept. 4 -én; I —IV. szept. 
5-én, délelőtt az Írásbeliek, délután a szóbeliek. Eritt-
ségi vizsgálat: Írásbeli szept. 2, 3, 4, 5. és 6. napjain; 
szóbeli és javitó vizsgálat szept. 8—9. napjain. Jelent-
kezni a teljes érettségi vizsgálatra aug. 31. délig, a javító 
vizsgálatra szept. 7. délig lehet az igazgatóságnál 



Az ev. reform, tanítók Országos Egyesülete 
ez évi nagy-gyűlését aug. 13-án Miskolcon tartja. A 
gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd 2. Titkári 
jelentés s ezzel kapcsolatban a Konkoly Thege Béla-féle 
pályázati eredmény kihirdetése. 3. »Az ev. ref. tanítók 
kívánalmai*. (Zsinat eié terjesztendő határozatok.) Előadó 
Simon Károly h.-hadházi tanító. 4. »A református tanító 
a magyarság szolgálatában*. Előadó Fogarassi Jenő ároktői 
tanító. 5. »A vallásos és hazafias érzelem apolása a nép-
iskolában®. Előadó: Lázár István füzes-gyarmati tanító. 
6. Dr. Ében előadása. 7. Hivatalos lap ügye s kapcsolat-
ban az egyesület tagjainak pontos meghatározása. 8. Pénz-
táros előterjesztése. 9. A Tanítók Háza javára alapítvány, 
vagy évi segélyösszegnek meghatározása. 10. Indítványok, 
vagy előre beadott sürgős javaslatok. Gyűlés kezdete 
V210 óra; helye az egyházkerületi-leánynevelő intézet 
nagy terme. Előzőleg rövid reggeli istentisztelet a nagy-
templomban. Tizenkettedikén ismerkedési estély 8 órakor 
a »Budapest« szállóban; 13-án, a gyűlés után 11 órakor 
bankett. Másnap 14-én, reggel 8 órakor Kirándulás a 
diósgyőri gyárba, majd a rendezőség által kijelölt időben 
a Hámorba. 

A t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t e k uj t a n t e r v e . Az országos 
közoktatási tanács elkészítette és a közoktatásügyi minisz-
tériumhoz fel is terjesztette a tanító-képző intézetek revideált 
tanterv javaslatát. A javaslatot a miniszter, véleményadás 
végett megküldötte az egyes tantestületeknek és a tanító-
képző intézeti tanárok országos egyesületének. (N. 1.) 

N y i l v á n o s s á g i jog. A kőszegi evang. felsőbb 
leányiskolának a vallás és közoktatásügyi miniszter a 
nyilvánossági jogot megadta. 

K i t ü n t e t e t t tan í tó . Gunesch Károly kolozsvári 
evang. tanítót, érdemei elismeréséül a király az arany 
érdemkereszttel tüntette ki. 

Az ő r s é g i ref. t a n í t ó e g y e s ü l e t mult hó 5-én tar-
totta meg közgyűlését Senyeházán. Az egyesületi tagokon 
kivül részt vettek a gyűlésen : Chernel György képviselő, 
mint az egyesület tiszteletbeli elnöke, továbbá Barthalos 
István pápai ügyvéd és Szűcs László, Antal Dénes és 
Csukás Endre lelkészek is. Istentisztelet után Soos 
Gyula egyesületi elnök tartott szép megnyitó beszédet, 
majd elnöki jelentését olvasta fel. Elhatározta a gyűlés, 
hogy az egyesület tagjait az Eötvös-alapba belépésre 
kötelezi. Avass Ferenc, Kalmár Péter és Darab Lajos 
tartottak ezután értekezéseket, — Chernel György pedig 
mindhármat 10—10 korona tiszteletdíjban részesítette. 
— Alapszabályait revideálta az egyesület, s megerősítés 
végett felterjeszti az egyházmegyére. — A kultuszminisz-
térium ama kérdésére, hogy : kell-e külön tanterv az osz-
tott és az osztatlan népiskola részére ? — a gyűlés igen-
nel felelt. Pártolólag vette tudomásul a nógrádmegyei 
ált. tanítóegyesületnek azon átiratát, a mely kedvezmé-
nyes vasúti jegyeket kíván a tanítók részére is, és ki-
mondta , hogy a kellő időben meg fogja tenni a lépéseket 
az iránt, hogy e kedvezményben a felekezeti tanítók is 
részesíttessenek. A 20 koronás pályadíjat, tanítás-terve-

zeteikkel, egyenlő arányban Darab Lajos és Kalmár 
Peter nyerték el. — Szóba kerülvén a verses búcsúztatók 
kérdése, a gyűlés a búcsúztatókat meghagyandónak ítélte, 
de kérni fogja az egyházi főhatóságot, hogy azoknak 
prózában elmondását engedje meg. — A jövő évre Cher-
nel György újból egy 20 és 10 koronás pályadijat aján 
lott fel, az egyesület pedig a francia Sarc-alapból 20 ko-
ronát tűzött ki, szabadon választható tételekre. A tartal-
mas közgyűlést ima és a szózat eléneklése rekesztette be. 

E G Y E S Ü L E T . 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület köréből. 
Az egyesület, az ifjúság evangelizálását munkálandó, folyó 
évi szeptember hótól kezdve, »Ébresztő* cimmel havi 
közlönyt indít meg, Csűrös István ref. gimnáziumi vallás-
tanár szerkesztésében. A közlöny egyelőre csak a buda-
pesti ifjúsági egyesület tulajdona és lapja lesz ugyan, de 
felöleli úgy a hazai, min: a külföldi ker. ifjúsági egye-
sületek ügyeit és mozgalmait is. A megindulandó lapot, a 
melynek előfizetési felhívását most küldi szét az egyesület, 
a legmelegebben ajánljuk olvasóink s az ifjúság minden 
barátainak áldozatkész támogatásába. A ki az ifjúságot 
magának nyer te : a jövőt nyerte meg. E lapocska és a 
budapesti ifj. egyesület az ifjúságot igyekszik megnye rni, 
nemcsak magának, hanem a Krisztusnak és az ő egyhá-
zának ; — méltó tehát a legnagyobb támogatásra. A lap, 
az egyesületi közleményeken kivül evangéliumi szellemű, 
vallásos és ismeretterjesztő cikkeket foglal magában és 
hasznos olvasmányává lehetne minden magyar i f júnak. 
Lelkészeinket, tanárainkat , tanítóinkat kérjük azért, ter-
jeszszék azt mindenfelé. Hasznos és áldásos munkát fog-
nak cselekedni általa. — A ker. ifjúsági egyesületeknek 
a folyó hóban Parisban tartandó kongresszusára az egye-
sület Kovács Lajos budapesti vallástanárt küldte ki kép-
viselőképen. A képviselő útiköltségét, közadakozás útján 
részben az egyesület fedezi, s erre a célra adományokat 
bizalommal kér és köszönettel fogad. 

Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. évi 
szeptember 18 és 19-ig napján Pozsonyban tart ja köz-
gyűlését és nagygyűlését. Tárgysorozat : I Tagok köz-
gyűlése 18-án este 7 2 7 órakor a theol. akadémia tanács-
termében (Konvent-utca 13. sz., I. em.) 1. Jelentés az 
1899. évi számvizsgálatról. 2. Az 1900. évi költségvetés 
megállapítása. 3. Jelentés a Koszorú-füzetek 1899. évi 
forgalmáról. 4. Jelentés az 1900. évi kiadványokról. 
5. Kisebb ügyek. 6. Indítványok (Hitvédelmi füzetek meg-
indítása). II. Istentisztelet 19 én d. e. 9 órakor a Bél 
Mátyás-utcai evang. templomban. (Gyülekezés 3/49-kor az 
ó-liceumi könyvtárteremben. Konvent-utca 15. sz.) Imád-
kozik : dr. Bartók György erdélyi evang. ref. püspök. 
Prédikál : dr. Masznyik Ende pozsonyi evang. theol. tanár-
— Adakozás a Társaság »Károli-aIap*-jára. III. Nagy-
gyűlés 19-én d. e. - /211 órakor, az új-liceum tornatermé-



ben (Újtelep). 1. Elnöki megnyitó. Gyurátz Ferenc püspök, 
a társaság lelkészi elnöke. 2. A társaság üdvözlése a 
felkért diszelnökök által, és pedig a dunáninneni evang. 
egyházkerület részéről: dr. Baltik Frigyes püspök ál tal ; 
a pozsony-városi evang gyülekezet részéről: Günthcr 
M. Vilmos kir. tanácsos, egyházfelügyelő által. Válaszol : 
Hegedűs Sándor v. b. t. t., kereskedelemügyi miniszter, 
a társaság világi elnöke. 3. Titkári jelentés. Szöts Farkas 
budapesti theol. tanár, a társaság titkára. 4. Felolvasás. 
»Egyesületi tevékenység az egyházban*, líitoólc Zsigmond 
nagyváradi kir táblai elnök. 5. Felolvasás. »Bél Mátyás*. 
Marliusovszky Sámuel pozsonyi liceumi igazgató. 6. Elnöki 
zárszó. Hegedűs Sándor világi elnök. — Tájékozásul. A 
társaság tagjainak elszállásolásáról a pozsonyi rendező-
bizottság gondoskodik. Felkéretnek a társaság tagjai, hogy 
a jelentkező-lapot f évi szept. 5 ig a szállásoló-bizottság-
hoz (Pozsony, Evang. egyházi iroda, Konvent-utca 6. sz.) 
küldeni szíveskedjenek. 2. A gyűlésre utazó társasági 
tagok részére, az elnökség közbenjárására, a m. k. keres-
kedelmi minisztérium a M. Á. V. vonalain kedvezményes 
jegyet engedélyezett. Alacsonyabb osztályú jegygyei fel-
sőbb osztályban lehet utazni. A jegyek a gyorsvonatra 
is érvényesek. Igazolványért Pozsonyba, az evang. egy-
házi irodához (Konvent utca 6.) kell fordulni. 3. Szep-
tember 18-án a vendégek érkezése. Fogadás d. u. 5 óra 
9 perckor a pozsonyi rendező-bizottság részéről. A tár-
saság elnökségét fogadja a város részéről: Brolly Tiva-
dar, Pozsony szab. kir. város polgármestere, a Ferenc 
József-rend lovag ja ; az egyház részéről: Günther M. 
Vilmos, kir. tanácsos, egyházfelügyelő. 4. Ugyanaz nap 
este, a közgyűlés után, 8 órakor a »Magyar Király* dísz-
termében ismerkedő társasvacsora. 5. Szeptember 19-én 
reggel találkozó a ligeti Palugyay-kioszkban. Ugyanott 
reggeli saját költségen. — A liget megtekintése. — Oda-
vissza csavargőzös. 6. Ugyanaz nap. a nagygyűlés után, 
az új liceum megtekintése. — Ya^ órakor a vendéglátó 
egyház által adott társasebéd a »Bellevue* dísztermében. 
Az ebédjegyek a nagygyűlés ideje alatt vehetők át. 7. Ebéd 
után Pozsony nevezetességeinek megtekintése, a rendező-
bizottság tagjainak kalauzolása mellett. 8. 20-án kirán-
dulás a határszéli Dévény vár ormán elhelyezett millen-
náris Árpád-szoborhoz, innen a német-óvári Árpád-korbeli 
templomhoz s a oarnumtumi római telephez. Utazás oda-
vissza hajón. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Királyi adomány . Ő Felsége a nagy-lóthi ref. 

leányegyhaznak, leégett temploma és iskolája felépítésére 
200 koronát adományozott . 

* Rég i freskók. Az ócsai ref. egyház ősrégi tem-
ploma most van renováció alatt. A renoválás ertékes 
dolgokat hozott napvilágra. A templom belső meszelésé-
nek lefejtése alkalmaval ugyanis régi freskó-képek tűntek 
elő, a melyek a templomnak református templommá ié-

tele alkalmával bemeszeitettek. Most nagy gonddal és vi-
gyázattal fejtegetik le a vastag meszelést, hogy e, minden 
valószínűség szerint ősrégi freskókat lehetőleg megóvják. 
E freskók talán majd módot adnak a műértőknek arra 
is, hogy a templom korát meghatározzak. 

* Umberto o lasz k i rá ly anarkista merényletnek 
lett áldozatává, mult hó 29-én Monzaban. Gyilkosa Gae-
tano Bressi, három revolverlövéssel ölte meg a derék 
uralkodót. Megdöbbentő az az emberi elvadulás, a mely-
lyel az anarkizmus ellene támad a mai társadalmi rend-
nek, s épen a legmagasabb polcon állóknak. Még csak nem 
régen vérzettel Luccheni tőre alatt a mi szeretett király -
asszonyunk, s íme már újra egy koronás főt hajtott le 
a sirba a gonoszság fegyvere. Szomorú idők, — rette-
netes lelki sötétség! Mi Atyánk! ki a menyekben vagy! 
— jöjjön el a te országod! 

* A baseli missziói társaságnak a folyó év 
elején volt 40,765 pogányból megtérített egyháztagja, és 
pedig Indiában 14,641, Kínában 6197. az Aranyparton 
17,645 és Kamerunban 2282. A mull évben megkeresztelt 
2224 pogányt, és pedig 328-at Indiaban, 563-at Kínában, 
941-et az Aranyparton és 392-őt Kamerunban. A kereszt-
ségre előkészülök száma a folyó év elején 3021 volt, és 
pedig 403 Indiaban, 1039 Kínában, 681 az Aranyparton 
és 628 Kamerunban. Iskolás növendéke volt Indiában 9586, 
az Aranyparton 5586 és Kamerunban 3372. 

* Theo lógusok f igyelmébe. Nagy Czétényen, 
(Nyitrához másfél óra járásnyira) egy vagyonos föld-
birtokos harmad- vagy negyed-éves theológust, még 
inkább theologiát végzett tanárjelöltet óhajtana alkal-
mazni, ket elemi iskolás és egy gimnáziumi IV. osz-
tályos gyermeke mellé nevelőül. Javadalmazás egész 
évre, teljes ellátáson kivül, 600 korona; zene és nyelv 
ismeret esetében 100—200 korona pótlék. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Levélbeli ajánlatok Sedivy László nyitrai 
ev. ref. lelkészhez küldendők. 

GYÁSZROVAT. 
Ónodi Veres s Kálmán, a felenyedi ref. egyház 

lelkésze, mult hó 23-án elhunyt. Nyugodjék békével! 

Szerkesztői üzenetek. 
F. L. Ba la tonfüred . A lap küldése iránt intéz-

kedtünk, — reméljük, megy is rendesen. 
R. Gy. János i Megkaptuk. Köszönjük. A jövő 

számban talán hozhatjuk. 

Pályazati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. egyház felsőbb leányiskolájánál 

s az ezzel kapcsolatos tanítőnőképezdénél az ének• és 
zenetanári tanszékre pályázat hirdettetik. 

A heti tanítási órák legmagasabb száma 20. Ehhez 
járul — az egyház újabb intézkedéséig — a Kossuth-
utcai templomban istentiszteletek alkalmával az ének-
vezetés és orgonálás. 

Javadalmazás: 2000 korona fizetés, 400 korona 



lakbér, öt izhen 200 koronás ötödéves korpótlek, melyek 
évnegyedes részletekben előlegesen fizettetnek. 

A megválasztott az 1894. évi XVII. t. c. alapján 
létesített nyugdíj- és gyámintézetnek jogosult és kötele-
zett tagja. 

Pályázhatnak tanítóképezdékre vagy középiskolákra 
és tanítóképezdékre képesített oly ev. ref. vallású éneit-
és zenetanárok vagy tanárjelöltek, kik a zongora- és hegedű-
íátszásban, a zongora és hegedű tanításában, továbbá 
iskolai énekkar-s templomi énekvezetésben és orgonalás-
ban, gyakorlottak, s ezek igazolása végett próbaéneklésre 
és orgonálásra a Kossuth-utcai templomban, augusztus 
hó 21-én délelőtt 9 órakot megjelennek. 

Tanárjelöltek megválasztásuk esetén a tanítóképez-
dékre képesítő ének- és zenetanári oklevelet egy év alatt 
megszerezni kötelesek és csak ennek megszerzése után 
állandósíttatnak. 

Keresztlevéllel, képesítő oklevéllel, netalán eddigi 
szolgálatról, a hadkötelezettségi viszonyról szóló igazol-
ványokkal, egészségi bizonyítványnyal felszerelt kérvények 
augusztus hó 19-dikének délutáni 6 órájáig Dóczy Gedeon 
igazgató-tanárhoz juttatandók. 

A megválasztott köteles állását folyó évi szeptem-
ber hó első napján elfoglalni, s azt az iskolai év folya-
mán el nem hagyhatja. 

Kelt Debrecenben, 1900. augusztus hó 1-én 

Némethy Lajos, 
az igazgatótanács h. elnöke. 

P á l y á z a t . 
A marosvásárhelyi püspöki vizsgálat alatt álló egy-

házközség egy ujonan szervezett hitoktatói állásra ezennel 
pályázatot hirdet. 

Javadalom: évi 1000 korona alapfizetés az egyházi 
pénztárból havonkénti, 240 korona lakáspénz (esetleg 
természetbeni lakás) negyedévi utólagos részletekben 
fizetve; körülbelől 200 korona ünnepi legatum és némi 
stóla. 

Kötelességek: az egyháztanács által megjelölendő 
iskoláknál, az ügykezelést intéző első lelkész felügyelete 
és ellenőrzése mellett, heti 2 0 — 2 4 órán hitoktatás telje-
sítése. A szükség és megbízatás szerint gyermekistentisz-
teletek tartása, a rendes istentiszteletekben, a curapasto-
ralisban s a hivatali ügykezelésben való segédkezés. Szó-
val mindaz, mit az egyházi törvények s a helyi körül-
mények a hitoktató segédlelkésztől megkívánnak. 

Az állás f. év szeptember hó 1-én elfoglalandó s a 
megválasztandó egy évi sikeres szolgálat után fog állan-
dósíttatni, s kívánatára, nyugdíj-jogosultságának megszer-
zésére a szükségelt intézkedés megtétetni. 

Csak lelkészi oklevéllel ellátott folyamodások fognak 
figyelembe vétetni, mihez még az eddigi tanulmányokat 
igazoló egyéb okmányok, a korábbi szolgálatokat igazoló 

bizonyítványok és keresztlevél s egészségi állapotról szóló 
orvosi bizonyítvány melléklendők. Kik énektanításra is 
képesek, előnyben részesülnek. Az egyszer elfoglalt állás 
iskolai év közben el nem hagyható. 

Pályázati határnapul folyó évi augusztus hó 15-ilce 
tűzetik ki. 

A folyamodványok a marosvásárhelyi ev. ref. egyház-
tanácsnak, Tóthfalusi József lelkész afia kezéhez Maros-
vásárhelyre küldendők. 

Az egyházközség egyébiránt fentartja magának a 
jogot, hogy a pályázókat próbaszónoklat tar tására is 
meghívja. 

A marosvásárhelyi ev. ref. egyháztanács 1900. ju-
lius 22-én tartott gyűléséből. 

Tóthfalusy József, s. k. Pap Sándor, s. k. 
lelkész-elnök. jegyző. 

Pályázat tanári állásra. 
A szarvasi, államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál a latin-német és mathematiJca-fizikai tanszékekre 
pályázhatni. Latin-német képzettségűek hiányában a latin 
s magyar nyelvre képzetteknek van előnye. * 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 frt 
törzsfizetés. 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pót-
lék, mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől 
számít. 

A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 frtig 
emelkedhetik. 

Üresedés és kiválóság esetén előléptetésre van 
kilátás. 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak köte-
lezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak kilátással véglege-
sítésre, s oklevelesek, a próba év után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 fr t lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálataikra, had-
kötelezettségükre vonatkozó irataikat augusztus hó 18-áig 
a főgimnázium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1900. július 19. 

Mikolay Mihály, 
2 — 3 főg imnáz iumi felügyelő. 

* A mathematika-f iz ikai tanszékre a nagym. minisztérium 
nevezi ki a pályázók közül az a lkalmazandót . Ezért a fo lyamodvány 
a nagym. minisztériumra c imzendő. 

Fele lős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztős ig : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 
c i m z e n d ö k . 

Kiatfó- l i ivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bé rháza ; , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j a k i n t ézendök . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : 18 korona. 

Etjyes szám ára 4(> pl. 

Helyzetünk, — s néhány őszinte szó. 
A je len fölötti aggoda lom s a jövő fölötti 

r emény te l enség , sőt m o n d h a t n ó k : ké t ségbeesés 
hangja i ha l l a t szanak ; az egyháznak és va l lásnak 
gyászos ós szomorú romja i fölötti s i r ánkozás 
könyjei hu l l anak édes hazánk földjén minden-
felé. S mig edd ig a Kr isz tus egyházának bajai és 
fogyatkozásai fölött csak az egyházi lapok és 
férf iak ha l la t ták s i r a lmas panasza ika t , ma m á r 
a poli t ikai , a napi lapok is két t á b o r r a oszla-
nak, s hal l juk mindké t oldalról az egymássa l 
homlokegyenes t e l lenkező és egymás t k izáró 
v á d a t : a p ro te s t ánsok e lnyomják a r. ka tho l ikuso-
kat, — a r. ka tho l ikusok e l r abo l j ák joga inka t , melye-
ket őseink d r á g a vér re l szerez tek . 

I ía e vádak és szálló igék igazak volnának , 
a k k o r nem lehe tne eléggé vádolni a k á r a pro-
tes táns , a k á r a r. kath. egyház vezető férfiait . 
Én azonban úgy látom, hogy e panaszok és vá-
dak, ebben a fo rmában , nem egyebek, mint hang-
zatos ugyan , de ü r e s je lszavak. 

Hogy a p ro t e s t ánsok e lnyomnák Magyar-
országon a római ka tho l ikusoka t , — a felett 
beszélni s r eá szót vesz tegetn i sem érdemes . 
Ezt csak azok állí t ják, a kik sze re tnek por t 
h in ten i az embe rek szemébe, hogy azala t t ki-
zsebel jék őket , s a kik sze re tnek zavar t támasz-
tani , hogy a zava rosban ha l á szhas sanak . De a 
másik panaszt , hogy a r . ka tho l ikusok elrabol-
ják őseink által szerzet t joga inka t , — é r d e m e s 
közelebbről is megvizsgálni ; me r t hiszen kétség-
telen, hogy, kü lönösen az ú j abb időben, a k lé rus 
mind inkább kiván egyházi ós állami té ren ter-
jeszkedni , és ké tségte len , hogy veszteségeink 
igen t e t emesek a r. kath. egyházzal szemben, 
úgy az á t té rések , mind különösen a vegyes -
házasságok körül . 

Ezt a panasz t vizsgálva azonban , ón úgy 
lá tom, hogy a pro tes táns , kü lönösen pedig a 
r e f o r m á t u s egyháznak a r. kath . egyházzal szem-

ben szenvedet t vereségei t és veszteségeit nem 
anny i r a az ősök által véren szerzet t ós törvé-
nyek által biztosított jogoknak nyilt e l rablása 
okozza, h a n e m a r. ka th . egyháznak az a terv-
szerű és következe tes egyházi te r jeszkedése , a 
melylyel lábát igyekszik m i n d e n ü t t megvetni , a 
hol csak lehet, s a melylyel szemben a mi ré-
szünkrő l meg nem áll más, mint tervtelenség, 
következet lenség , fontos és megvalós í tha tó dol-
g o k n a k éveken, sőt évt izedeken át való halo-
ga tása . 

Valóban, minél többet gondolkozom a dol-
gon, anná l i nkább a r r a a meggyőződés re jutok, 
hogy nem anny i r a az el lenség tú lnyomó ereje 
(bár ez is ké tség te lenül igen veszedelmes) és 
vakmerősége , mint inkább a sa já t te rv te lensé-
günk, ha loga tása ink , e rőnk nem helyes beosztása 
ve rnek meg és szor í tanak h á t r a bennünke t . 

Nálunk, az utolsó évt izedet le tudva, sem a 
külső, sem a belső fej lesztésre nem volt gond. 
Most m á r a belsőt, a val lásos és egyházi élet 
megerős í t ésé t nagyon is e rősen hangoz ta t juk ; 
de azér t mégsem tör ténik annyi, a mennyinek 
tö r ténn ie kellene. A külső egyháza t : a liivek 
összeszedését ós össze ta r tásá t pedig épen nem 
ta r t juk f igyelemremél tónak, hivatalból kifolyó 
köte lességnek. 

Ajánl juk a belső é p í t é s t ; sü rge t jük az evan-
gé l iumnak az é le tbe bevitelét . Mozdul is itt-ott 
m á r valami ; de nem lát juk mozdulni a belső 
mellet t a külsőt, — pedig csak a ket tő pá rhu -
zamos fej lődése mellet t v á r h a t j u k egyházunk 
ügyeinek jobbra fordulásá t . Az evangé l ium Isten-
nek e re je ugyan minden hivőnek üdvös ségé re ; 
de t isztába kel lene egyszer már , s különösen 
manapság , j önnünk az evangél iumi igazság fore 
ditott tételével is, hogy nemcsak isten igéjével 
él az ember , hanem kenyér re l is, — és ez igaz-
ságból kifolyólag a tes tér t , az egyház külső éle-
téé r t is t ennünk kel lene valamit. Tanulhatnánk 
e tekinte tben a róm. ka tho l ikus egyhnáztól, a mely 
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ben a külsőnek gondos és te rvszerű építése 
oly ha ta lmas megta r tó , sőt hódító ha ta lmat 
képez. 

Olyan vidéken j á r t am mostanában , a hol 
tiszta kálvinis ta községek vannak, s csak itt-ott 
akad néhány római ka th . család. Es mit csinál-
tak itt a róm. kath . egyház vezető ós kiváló, 
egyházpoli t ikai érzékkel biró férfiai ? Egy vonal-
ban, egymás után há rom kálvinista községben 
épí tet tek az utolsó néhány óv alatt templomot, 
ós pedig egy községben, melynek 4000-nól több 
a r e fo rmá tus lakosa, s csak legfeljebb 4 0 — 5 0 
benne róm. kathol ikus, — épí t te te t t egy kano-
nok egy 6 0 — 7 0 , 0 0 0 fr tos t e m p l o m o t ; a másik-
ban és ha rmad ikban , bá r a kálvinis tasághoz 
képest elenyészőleg csekély a róm. kathol ikusok 
száma, mégis diszes t emplomokat emel te te t t a 
püspök, vagy érsek, mer t tud ja azt, hogy a 
templom kapcsolja magához a híveket, és pedig 
sokkal inkább, mint ha egy i skola teremben, vagy 
magánházban , bármely szép és erőte l jes formá-
ban h i rde t jük is az istenigét. Legyen a hívek 
száma több vagy kevesebb, rá jok nézve a tem-
plom az egyházhoz ta r tozás legerősebb kapcsa, 
mer t azt mond ják : ez a mienk, s ebben a y>mienh<t-
ben van a rendkívül i erő. 

Nem mondom ós nem kivánom én azt, hogy 
minden 1 0 — 2 0 lélek számára templomot emel-
jünk, mer t i smerem g y e n g e s é g ü n k e t ; bár meg-
tehetnők azt is ! De ismerek községeket, melyek-
ben ezer számra élnek híveink, s mégsem tör-
tént és történik é r d e k ü k b e n semmi. Különösen 
Budapes t környékén vannak ilyen községek, 
mint Rákosfalva, Erzsóbetfalva, Csepel, Szent-
mihály stb, melyekben híveink száma, beköltözés 
folytán folyton szaporodik bár , de sajá t e re jük-
ből sem most, sem a jövőben nem lesznek képe-
sek templomot építeni soha, mer t a legnagyobb 
részben vándor nép nem ha j landó nagy áldoza-
tokra, a min nem is csodálkozhatunk. De ha 
volna templomuk, azt igyekeznénk fenn is tar -
tani. Ha volna r endes papjuk, tudom, szívesen 
j á ru lnának , szegénységükhöz képest, az egyház 
és pap f en ta r t á sához ; — így pedig vallási ós 
egyházi tek in te tben nagyrészt elzüllenek ; — 
templomot , papot és Is tent nem ismernek , — s 
egyházunkra nézve ők maguk és gyermekeik is 
ö rökre elvesztek. Nem elég s tat iszt ikai lag kimu-
ta tnunk , hogy évről-évre mennyi t vesztünk, s 
nem elég veszteségünk felett j a jveszéke lnünk és 
s i ránkoznunk , hanem ott fogjunk a munkához , 
a hol a r r a a legsürgősebb és legégetőbb szük-
ség van. Tanu l junk a római kathol ikusoktól , s 
épí tsünk és ép í t tessünk templomot mindenüt t , 
a hol azt híveink száma megérdeml i és meg-
követeli , s ad junk nekik papot leikök gondozá-

sara. Igyekezzünk lábunka t megvetni lehetőleg 
minden helyen s a többi m u n k a önkén t követ-
kezik. 

A római kathol ikusok, a fennebb emlí te t t 
egyik községben, a hol ők legkisebb számmal 
vannak, al ighogy t emplomuk felépült , megtér í -
tet tek egy kálvinista fiatal ember t és megte t ték 
ha rangozónak ; tehá t nemcsak a misében adták 
neki az Úrnak testét , hanem gondoskodtak napi 
kenyerérő l is. Most aztán édesgetik, csa logat ják 
más községek római kath. híveit, hogy jö j jenek 
oda, vegyenek földet, házat , — hiszen van m á r 
szép templomuk is. — És az édesge tésnek , a 
dolog természeténél fogva, van is e r edménye . 
K igondo lna mi közülünk i lyen re? De egy mégis 
gondolt, s ebben a szel lemben munká lkodo t t : 
b. e. Szász Domokos erdélyi volt püspök, a ki 
nem vár t a hívek kezdeményezésére , hanem ő 
maga megkezdte , be is fejezte a munká t , s 
megerős í te t te egyházkerü le té t . 

De hogyan, miből cs iná lha tnánk és folytat-
ha tnánk mi ilyen, egyházunka t megerős í tő mun-
kát és pol i t iká t? E ké rdés r e sem maradok adós 
a felelettel. 

Már más a lkalommal is kifejeztem azon 
meggyőződésemet , a melyet tapaszta la tból merí-
te t tem és nem a levegőből kaptam, hogy nem 
vagyunk mi olyan földhöz ragad t szegények, mint 
a mi lyeneknek mi m a g u n k a t kikiál tot tuk és 
kiáltozzuk folytonosan. V a n n a k gazdag híveink, 
gyülekezete ink ; vannak tekinté lyes alapjaink, 
de az a baj, hogy nem használ juk fel e rőnke t 
észszerűen , ' h anem elforgácsoljuk, min tha egye-
nesen ronbolni és nem építeni aka rnánk . A köz-
alap, az államsegély, a Baldácsy-alapí tvány olyan 
tőkét képviselnek, hogy azokkal, okosan hasz-
nálva, szorongó helyzetünkből egy pá r év alat t 
k i emelkedhe tnénk és megerős í the tnők gyenge, 
fejletlen, vagy ép a fejlődés, jobban mondva 
a lakulás s t ád iumában levő egyházainkat . 

A k o n g r u a a papok égető bajai t megszün-
tette, t ehá t minden fe lhasználható fillért a r r a 
kel lene fordí tanunk, hogy híveinken is könnyít-
sünk ; számukra , a hol a r r a szükség van, tem-
plomot épí tsünk, lelkészi á l lásokat szervezzünk, 
az adó te rheke t lejebb szállítsuk, — hogy igy 
híveink magok is látván, hogy az egyház igyek-
szik gond joka t felvenni, annál inkább ragasz-
kod janak ahhoz s készek legyenek ér te áldoza-
tokat is hozni. 

Ha meglevő erő inket okosan fe lhasznál juk 
s fe lhasználva ú j abbaka t is nye rünk ; — ha a 
külső épí tés mellet t együt t ha lad a belső is: 
akkor nem féltem én anyaszen tegyházunka t a 
leszorí t tatástól . E rő volna mi bennünk , csak 
okosan használni tudnánk , — csak végét tud-



nánk m á r vetni egykor a kics inyeskedósnek, a 
ha loga tásnak , s bele t udnánk m á r fogni a nagyobb 
koncepciójú egyházpol i t ikába. Ezt tegyük meg 
már egyszer. A maga ká rán tanul a magyar , — 
mond ja a pélclaszó; t anu l junk hát végre mi is 
a magunk kárán . Ne res te l jünk tanulni ellenfe-
lünktől, annál kevésbé, mer t hiszen az a poli-
tika, s azok a fegyverek, a melyekkel ma meg-
ver b e n n ü n k e t : a mi poli t ikánk és a mi fegy-
vereink voltak egykor . Alkalmazzuk mi is őket 
újra , s fel fog derü ln i egyházi é letünk jobblété-
nek hajnala . 

Keresztesi Samu. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

Irta: Péter Mihály kisazan ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

(Folytatás.) 

I m á d s á g . 

Bűnösökön könyörülő Szent Úr Isten, mi Urunk 
Jézus Krisztus, ki magadhoz hívod a bűnnel megterhel-
tetett embereket és ő nekiek könnyebbséget igérsz a te 
i rgalmasságodnak soksága szerént, könyörül j mindnyá jun-
kon, de kiváltképen bűnös szolgádon (szolgáló leányodon), 
ki bűneinek érdeme szerént a te Anyaszentegyházadnak 
társaságából mostan kit i l tat ik: ad j ő neki bűnein való 
szübeli bánato t , keserűséget, áztasd szemeit keserves 
könyhullatásival , de a mellett ad jad neki a Szentléleknek 
vigasztalását s ol talmazd kétségben eséstől és az ördög-
nek kisértet i től : ad j erőt, tehetséget ő néki, hogy a mos-
tani fogadása szerént, a peni tent iának illendő gyümöl-
cseit teremhesse bűneinek bocsána t já ra s örök üdvessé-
gére. Hallgass meg minket ó idvezítő Jézus Krisztus, élő 
Istennek szent fia, mi egyetlen megváltónk, a te keserves 
kínszenvedésednek érdeméér t . Amen. Mi a tyánk stb. 

Ezeknek u tána mond az egyházi e m b e r : *Menj ki 
ezen szent gyülekezetből, te Istennek bűnös lia (leánya) 
és keressed kedvét Ő Szent felségének, a Szentléleknek 
malaszt ja veled lévén. Amen«. 

Most a bevétel formájá t iktassuk ide : 
»Bendi az Bevételnek és megoldozásnak. 
Az hagyott időt penitentia ta r tásban elmulatván a 

megtérő bűnös, beszóllíttatik az egyházi embertől a szent 
gyülekezetben és a templom közepin, valami gyászruhá-
ban térdre esvén, igy követi meg az Ür Istent és az 
ecclesiát, mondván az egyházi ember u t á n : »Óh min-
den i rgalmasságnak és kegyelemnek Istene, mi mennyei 
szerelmes szent A t y á n k : Én szegény bűnös ember (asz-
szonyállat, leánzó) a láza tos és töredelmes szívvel, lélekkel 
vallást tészek szent fölséged előtt, hogy én halálos és 
kárhoza tos bűnben, pa ráznaságban (gyilkosságban, ördön-
gösségben) ejtettem volt magamat , mely miatt méltán fél 
és retteg az én szivem szüntelen az örökkévaló kárho-
zat tól : Azért tenéked, bűnösökön könyörülő szent Úr 
Isten, a lázatosan könyörgök, hogy a te Szent Fiadnak, 
nem az igazakért, hanem a bűnösökért kint, halált szen-
vedett Ür Jézus Krisztusnak érdeméért bocsásd meg 
minden én bűneimet , s kiváltkepen, a melyért eddig 
tilalomban, átokban voltam. Titeket is Istenfelő keresztye-
nek, kicsinytől fogva nagyig, az Istenért s az ő szent 

Fiaért kérlek s követlek, hogy megbocsássatok énnékem, 
ki ilyetén nagy bűnömmel , paráznaságommal etc. meg-
aláztam s meggyaláztam és igen megbotránkozta t tam e 
szent gyülekezetet, kinek tagja voltam : az Istennek ha-
ragjával együtt, a ti haragotok is múljék el mellölem. 
boszuállástok térüljön el én tőlem, s mutassatok én hoz-
zám, szegény penitentiatartö bűnöshöz igaz atyafiúi sze-
retetet, keresztyéni szelídséget s engedelmességet, holott 
egy penitentia tar tónak megtérésén az Istennek szent 
Angyali is örülnek menyben. E mostani ó rában igaz 
hitem szerént való fogadást tészek az Úr Istennek, ki 
minden titoknak látója és az ö Anyaszentegyházának, 
hogy ennek utána megjobbítom életemet és megoltalma-
zom magamat ilyen kárhozatos nagy bűntől. Segíts hozzá 
engemet irgalmas Úr Isten. Szent Fiadnak, az Úr Jézus 
Krisztusnak érdeméért*. — Mond az egyházi e m b e r : 
Imádkozzunk érette keresztyének, m o n d v án : Mi Atyánk etc. 

Fo rmá ja a bűnből való megoldozásnak. 
Az imádság után mond az egyházi ember, kinek 

a r ra ha ta lma vagyon: 
»Mivelhogy a kegyelmes Úr Isten, az ő nagy irgal-

masságát esküvéssel igérte a penitentiatartóknak, ezt 
mondván a Próféta á l ta l : Élek en Isten, nem akarom a 
bűnös embernek veszedelmét, hanem inkább, hogy meg-
térjen és éljen, s valamely órában a bűnös én hozzám 
fölkiált, többé meg nem emlékezem az ő á lnokságáról : 
mely kegyelmét és irgalmasságát megmutatá Jézus Urunk 
is a penitentia tartó Mária Magdolnához, az Isten tagadó 
Simon Péterhez, és az Isten-kergetö Saulhoz: tudván azt, 
hogy ő szent fölsége most sem változott meg ilyen jó-
a k a r a t t y á b a n : Azért én, Istennek méltatlan szolgája, 
(akkor kezét tegve fejére a penitensnek) látván penitentia-
tar tásodat és életednek megjobbétását , minden te bűneid-
ből és nevezetesen, a melyért t i lalomban, á tokban voltai 
eddigien, úgymint a paráznaságnak etc. vétkéből és annak 
egyházi büntetéséből, az átoknak köteléből a menyország 
kulcsának erejével mostan megoldozlak és fölszabaditlak 
tégedet, Atyának, Fiúnak, Szent Lélek Úr Istennek nevé-
ben. Könyörüljön te ra j tad az Atya, Mindenható Úr Isten, 
és minden te bűneidet megbocsátván, vezéreljen tégedet 
az örök életre. 

Az örökkévaló s irgalmas Ur Isten legyen engedel-
mes te hozzád, oldozzon meg tégedet az átoknak kötele-
bői és adja meg minden bűneidnek bocsánatját , szabadít-
son meg tégedet az Úr Jézus Krisztus minden te bűneidből, 
és én is az ö isteni méltóságával fölszabadítlak tégedet 
a kitiltásnak minden kötelékéből: Legyen tenéked ennek 
u tána szabad bejöveteled az Urnák templomában és az 
Ő Anyaszentegyhazának t á r s a s á g á b a n : legyen szabadsá-
god a közönséges isteni szolgálatban: legyen méltóságod 
az oltári szentségnek elvételére. Mai napon a publicanusok 
közül kiválasztatván, a Szenteknek egyességében bevétet-
tél és az Istennek fiai leányi közé bészámláltattál . Intlek 
titeket is Istenfélő hívek, hogy e mi keresztyén a tyánk-
fiának megtérésén, szivetek szerént, a mennyei angyalok-
kal egyetemben örüljetek, örvendezzetek. Istennek nagy 
hálákat adja tok, kérvén Ő fölségét, hogy titeket a jóban 
mindvégig megtartson állhatatosan és a ki magának lát-
tatik fönnállani, ója magát , hogy el ne essék ily halálos 
b ű n b e n : E mi keresztyén atyánkfiát pedig vegyétek eleb-
beni jó kedvetekben, legyetek ő hozzája igaz atyafiúi 
szeretettel, tisztességgel, becsülettel, segítséggel és a mely 
bűnéről meglakolt, a melyről soha többé Isten meg nem 
emlékezik, azt ő neki szemére ne vessétek, háta mögé se 
szólljátok : hanem az igaz atyafiúi szeretetnek pala-íjával 
elfödözzétek. Úgy áldjon meg Isten mindnyájunkat. Amen«. * * 

* 



500 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 32. szám. 

Mennyi ideig vallották őseink a fent bemutatot t 
fegyelmi elveket ; meddig volt divatban a kitiltás és bevé-
tel előbb bemutatot t formája ? — nem tudjuk megmondani . 
Valószínűleg igen sokáig. A legközelebbi ágendás könyv, 
melyet bemuta tunk, s mely az egyházi fegyelemről is 
szól, Kármánnak 1787-ben kiadott ecclesiai ágendája , 
>avagy a helvetiai vallástétel szerint reformált magyar -
országi ecclesiákban való szent sacramentomok kiszol-
gál ta tásának és egyéb megszokott vallásbeli ceremóniáknak 
és közönséges istentiszteletnek rendeltetett módja, melyet 
a régen óhajtott egyenlőség behozat ta tásáér t , közhaszonra , 
maga sa já t költségén a világ elébe adott Ká rmán József 
losonci lelkész*. 

Óh, de bizony hosszú időnek kellett elszállani a 
magyar protestáns egyház felett, hogy az egyházi fegye-
lemről alkotott nézetnek és gyakorla tnak oly kicsi hely 
is elég lehetett, a mennyit az a Kármán á g e n d á j á b a n , — 
szemben a Samorjaiéval , — elfoglal. 

Előszavában ily panaszos hangokat hallat Kármán : 
»A cégéres bűnben élőnek feloidozása alatt ér tem én, nem-
csak a közönséges ecclesiai követést, a mely a felséges 
rendelések szerint a paráznákra nézve eltöröltetett, de nem 
a káromlókra és egyéb égrekiáltó bűnökre nézve, a hol 
még el nem tapostatott a tiszta ecclesiai fenyíték, hanem 
a magános feloldozást is, a mikor valamely megilletődött 
bűnös lelkében terheltetni érezvén magát, a mit közön-
ségesen cselekedni nem tartozik, magánosan kéri, keresi 
azt a maga lelkipásztoránál*. 

Ugyancsak ő mondja t o v á b b : »a cégéres bűnből 
megtérők feloldozásának módja* cimű s z a k a s z b a n : »a 
régi mód szerinti közönséges feloldozásnak példája is alig 
található*. Épen azért ő már nem is értekezik hosszasab-
ban a fegyelmi elvekről ; a nyilvános kitil tásnak és {el-
oldozásnak formájá t sem közli, hanem »megesik mind-
azáltal, hogy valamely jó lelkek erőtlenségből valamely 
cégéres bűnbe esvén, és lelkekben nyugtalankodván, ma-
gok kérik a lelki tanítótól az ilyesmi feloldozást, — s az ily 
esetekben való lelkipásztori e l járásnak fo rmá já t már közli 
tehát, mely is a következőkből állott. Megismertetvén a 
lelkész a bűnösnek bűnei nagyságát, s látván megtörő-
dését szóljon neki igy: »Azt kérdem tőled, te vagy-e a m a 
személy, ki t isztátalan életeddel a te jó Istenedet meg-
bántot tad stb.?< T o v á b b á : > Bánod-e ezen bűnödet, szé-
gyenled-e valósággal az Isten, a szent angyalok és a világ 
előtt ily gonosz cselekedetedet s tb . ? Igéred-e magada t 
szentül a r ra , hogy ha Isten neked megkegyelmez és a 
gyülekezet is megenged, ezentúl szentül fogsz élni s tb .?* 
Mindezekre a bűnösnek igenlő feleletet kellett adni, mely-
nek megtörténte után a lelkésznek igy kellett szó lan ia : 
»a bűnös essék térdre* ; ekkor együtt el imádkoztak egy, 
a Samor ja iéhoz hasonló imádságot . Imádság után igy 
kellett szólania a lelkésznek: »Penitentiát tar tó személy! 
hallván a te vallástételedet, látván megtörődésedet, ha 
bűneidből szívesen megtér tél : Én Jézus Krisztusnak hiva-
talos szolgája lévén, azzal a hata lommal , mely nekem is 
adatott , megbocsátom a te bűneidet és feloldozlak köte-
lékeik alól, Atyának, Fiúnak, Szent Léleknek nevében 
Amen*. 

Kiss Gergelynek, Szerencsi Nagy István által 1788-ban 
közzétett ágendája a »Lelkek őrizetének gyakorlása a bot-
ránkozta tok körüU c. szakaszban foglalkozik az el járás 
módozataival . Kiss G. botránkozta tó bűnösök alatt érti a 
paráznákat , házasságtörőket . gyilkosokat, tolvajokat, károm-
kodókat . Ezek ismét vagy olyanok, a kik őrizet alatt 
vannak, vagy a kik nincsenek őrizet alatt. Az előbbiek-
hez tehát el kell mennie a lelkésznek, az utóbbiakat 
magához kell h ivatnia . Az utóbbiak közül ismét némelyek 

tagadják bűne ike t : ezeket tehát figyelmeztetnie keli, hogy 
tisztázzák ki magokat a gyanú alól ; de ha nem tagadják, 
oly esetben példákat közöl, miképen kell magánosan 
beszélnie a lelkésznek a gyilkossal, paráznával stb. Tehá t 
már ő is csak a magános el járást ismeri. De azért még 
a nyilvános feloldozásra is közöl példát, midőn t. i. valaki 
kényszerítés nélkül áll a gyülekezet eleibe. F o r m á j a az 
e l já rásnak épen olyan, mint a Kármán-féle ágendában 
közlött, azzal a különbséggel, hogy mivel itt a feloldozás 
a gyülekezetben történik, a bűnös itt, mint Samor ja iná l , 
a gyülekezetet is kéri, hogy neki bocsássanak meg, s a 
lelkész is inti a híveket, hogy vegyék a bűnöst ismét 
szeretetükbe. 

Tóth Ferenc is foglalkozik a fegyelemmel 1806-ban 
közreadott ágendájában. Szerinte büntetendők : az ecclesiá-
nak valamely erkölcstelen cselekedet által való meggya-
láztatása, s a készakarva való tudatlanság. »Fenyíti az 
ecclesia a templomba nem járókat , a lelkitanítók becste-
lenítőit, a templomban a mások figyelmetességét l á r m á -
zással, illetlen magaviseletével megháborí tod* és »a tu la j -
donképenvaló erkölcstelenséget«, minők a lopás, gyilkosság 
stb. A fenyíték áll a dorgálásból és az excommunicat io-
ból. Az első magános, melyet a lelkész maga gyakorol, 
és közönséges, melyet a presbiterekkel együtt a lelkész 
végez. 

Az excommunicat io kétféle, kisebb és nagyobb. 
Kisebb az, midőn a bűnös eltiltatott ugyan az úrasztalá-
tól, de miután a gyülekezettel észrevétette, hogy megja-
vul, minden mások előtt véghez vitt penitentia tar tás 
nélkül, az egyházi szolga declaráfiójánál fogva ismét 
odabocsáttatik. Nagyobb bűn esetén úgy tiltatott el a 
bűnös az úrasztalától , hogy addig ahhoz nem járulhatot t , 
mig penitentiát nem tartott, »mely hajdan a templomban, 
ma a predicátor házában vétetik igénybe«. 

Mostani ágendás könyveink irói már föl sem veszik 
a fegyelem ügyét, de a század derekán kiadott ilynemű 
müvekben még van szó erről. Igy pl. hogy csak egyet 
említsek, Zsarnay 1858-ban kiadott ágendá jában még szól 
róla. Szerinte a fegyelemben a következő há rom fokozat-
nak kell meglenni : 1. A lelkész, vagy más tekintélyek, 
egyházi tanácsos figyelmeztesse a vétkezőt, magánosan , 
hogy hibáiról mondjon le ; ha ez nem használ , egy-két 
tanú jelenlétében kell megin ten i ; végtére az egyházi tanács 
dorgálja meg, a minek ha nem volna eredménye, ki kell 
rekeszteni a gyülekezetből, mely csak az úrvacsorától 
való elti l tásban állhat. De ez, a budai kánonokra való 
hivatkozással, — csak az egyházmegye által rendelhető 
el. A kirekesztettet el lehet tiltani még a komaságtól , a 
hivatalviseléstől is. 

A visszavételt a budai kánonok szellemében kivánja 
alkalmazni . De a gyakorla tban ezek sem érvényesültek 
többé. A fegyelmezésnek még ezen szelídített formája is 
lassanként egészen kiment a gyakorlatból. Néhány egy-
házunkban ugyan egész a ha tvanas évekig érvényben 
volt némi maradványa . Igy Révész Kálmán, Kassa tudós 
lelkésze értesít, hogy ott az 1862. év március 19-ke azon 
utolsó időpont, a mikor a fegyelmezés ügye is szóbaho-
zatott, megkérdezvén a lelkész, hogy nincs-e az egyház-
ban valamely egyházilag megfeddendő, vagy épen vallás-
talan egyén ? S azelőtt ezen kérdés minden úrvacsorát 
megelőzőleg tar tot t presbiteri gyűlésen feltétetett. Sőt 
gyermek koromból magam is emlékezem ar ra , hogy 
haragtar tók, veszekedők s más botrányos bűnben élők, 
minden bűnbánat i hét vasá rnap ján felhivattak a presbi-
térium elé. Ámde a fegyelmezésnek eszköze nem volt 
többé egyéb, mint intés, feddés. Rárcsak ez is megmaradt 
volna, de utoljára ezt is elhagytuk. 



íme ily óriási változaton ment át , rövid kétszáz év 
alatt a fegyelemnek azon része, melyet lelki fegyverekkel 
való fegyelmezésnek lehetne nevezni, melyben nincs helye 
a bör tönnek, pénzbirságnak, hanem csupán a lelki ha tá-
lomnak. Mily fordulat a közgondolkozásban, Samorjai tól 
csupán Kármánig , — mily résütés a S a m o r j a i merev, 
szigorú tormáin, melyet ő a kitiltásnál és a bevételnél 
a lka lmaz , — 150 év múlva. Hová lettek a szigorú peni-
tencia tar tások, a nagy ünnepélyességgel végbevitt kitil-
tások, a hasonló módon megtar to t t bevételek, a bűnösnek 
föld poráig a l á z á s a ? ! — Micsoda szellem hozta létre ezt 
a vá l tozás t? 

Talán érdemes lesz az okokat röviden megvizsgálni. 
Ta r t sunk tehát rövid szemlét azon okok felett, me-

lyek közremunkál tak abban , hogy a régi, szigorú fegyel-
mezés mind szűkebb térre szorult, végre el is enyészett , 
úgy hogy már csak a kuta tó lelke mereng emlékezetük 
f e l e t t ? ! 

(Folyt, köv.) 

T Á R C A . 

Mise és úrvacsora. 
Mikor protes táns ember legelőször lát pápás isten-

tiszteletet, o lyanformán érzi magát , mintha valami más 
világban j á rna . Egyháza szokásánál fogva a prot. ember 
mindenek felett az egyházi beszédre i rányozza figyelmét, 
úgy de meglehet, hogy ez a pápás istentiszteletből épen 
hiányzik. Mit kap e he lye t t ? Lát ja , hogy a diszes ruhába 
öltözött áldozár, az ol tárhoz lépve, sok mindenféle jel-
képes mozdulatot cs iná l ; tédre boru l ; az ol tárnak most 
az egyik, ma jd a másik oldalára á l l ; most az oltár, majd 
a közönség felé fordul. Lát ja , hogy a gyülekezet időnként 
térdre borul és keresztet vet magára . Hall ünnepélyes 
orgona szólamokat és megragadó énekeket. Lá t ja a töm-
jénfüstöt ; hallja a mise-csengő hangját . Mindez olyan 
idegen reá nézve, ő a maga egyszerű, diszités nélkül 
való templomában , a hol a prédikációhoz mindössze a 
közönséges imádság és az egyszerű templomi ének csat-
lakozik, mindezekből nem látott semmit. Azonban, ha ez 
a protestáns ember történeti jár tassággal rendelkezik : 
érezni fogja a pápás istentisztelet szemlélésénél, hogy itt 
a fenséges őskor szelleme lengi őt körül. 

Igen, mert a rég letűnt évezredek folyama alatt a népek 
istentisztelete csupa jelképekből állott. És bárhova fordul 
tunk volna is, — Jeruzsá lemben épúgy, mint Athenében, 
Rómában , vagy Habilonban, — mindenütt néma hal lgatásba 
merült hivő közönséggel találkoztunk volna a templomokban. 
Szinte érezhető volt az istenség lehe, midőn amaz ezrek 
és százezrek felett, kik a szent helyeken, szabad ég alatt, 
istentisztelet céljából össze sereglettek, ünnepélyes csend 
és némaság hono l t ; épezért volt aztán az istentisztelet 
első s z a b á l y a : »hallgasson minden*. És mit láttunk v o l n a ? 
A templom előtt ott láthattuk volna a kőasztalt, az oltárt, 
melyen ha ta lmas láng csapkodott fel a magasba. Aztán 
láthat tuk volna az elhaladó papság hosszú seregét, a 
mint szabályos léptekkel hétszer j á r j a körül az oltárt, ég 
felé emelgeti kezeit és o t tan-ot tan a földre borul. A leg-

főbb pap aztán felhalad a lépcsőkön, egész az ol tár ig; 
társai kezébe ad ják az áldozati barom egyes részeit, a 
miket ég felé emel, aztán beledob az áldozati tűzbe. A 
papok egyike halk, ünnepélyes énekbe kezd, a mibe aztán 
a többiek is bele szólanak. Majd közbevágnak a zenészek 
is, kürtjeikkel, trombitáikkal, c imbalmaik- és hárfáikkal. A 
közönség állva vagy térdelve, sőt ottan-ottan homlokát 
a földre nyomva figyel, a látottak és hallottak által meg-
ragadta tva . Azonban Izrael országa későbbi napjaiban az 
összesereglett nép már magáévá tette a papok énekének 
záradékát és a mit százezer áhítatos ember lelkesen 
énekelt, az menvdörgésként zúgott végig Jeruzsálem felett 
és ott viszhangzott a körülfekvő hegyek oldalán: »Adjatok 
hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége és nagy 
volta szent i rgalmának megmarad most és örökké*. 

Az ó-kor istentiszteletének legfőbb alkotó része az 
áldozat, ez a néma jelképes cselekmény vala. Könnyű 
megérteni ezt a néma istentiszteletet. Egy oly korból eredt 
az, a mikor az ember még kevésbé rendelkezett a nyelvvel, 
de annál erősebben buzogtak fel lelkében a szent érzel-
mek. Általában el lehet mondani , hogy a történelem 
reggelén élt emberek az érzelem ereje tekintetében felül-
multak bennünket. Csakhogy ők meg azt, a mit bense-
jökben átéltek és megtapasztal tak, nem tudták szavakba 
foglalni, s ép azért aztán néma jelekhez folyamodtak. 

Lássunk p. o. egy engesztelő áldozatot. Leölnek 
egy barmot , vérével meghintik az oltárt, húsát lángok 
közé vetik. Mit jelentett mind ez ? Jelenté az Isten iránti 
mélységes alázatosságot, kinek fenségét megbántotta az 
ember . Az áldozati barom kiontott vére jelképezte azt, 
hogy az áldozatot gyújtó egyén vagy közönség tulajdon-
képen halált érdemelt volna. E helyett fogadja Isten a 
maga kegyelmébe a mélységes bűnbánat eme külső jelét. 
A pogányoknál megeshetett, hogy a bűnös ember töre-
delmében a legbecsesebb áldozatot is oda nyújtotta Isten-
nek ; a tulajdon gyermekét is feláldozta az oltáron. Voltak 
aztán másféle áldozatok is. Keleten, az Eufrates és a 
Földközi-tenger közt fekvő országokban ál talánosan el 
volt terjedve az a hit, hogy az istenség, a ki életet ád, a 
ki tavasz nyiltán füvek és virágok szőnyegével teríti be 
a mezőket, nyárban az a ra tás áldását adja k e z ü n k b e : 
minden esztendőben meghal. Mikor tehát beköszöntött az 
őszi hervadás, elkezdtek j a jga tn i : »a mi Urunk meghalt 
és az anyaföld sirat ja fiát*. A hívőknek az anyafölddel 
egvütt kellett szomorkodniok, és szomorúságukat legmél-
tóbban azzal fejezik ki, ha legkedvesebb gyermeküket 
halni engedik. Igv mult ki az ó-korban temérdek viruló 
if jú és ha jadon, áldozati halállal. Volt aztán az áldozatnak 
egy harmadik neme is. Feltaláljuk ezt p. o. egy kiváló 
görög vallásos társulatnál, a mely a mondaszerü költőt 
és dalnokot, Orpheust tekintette védnökének. A orphikusok 
azt hitték, hogy ha ök a magok áldozati barmát , meg-
felelő imákkal, énekekkel és ceremóniákkal megszentelik, 
maga az istenség is bele száll az áldozatba, és ha az 
áldozók az áldozat húsát és vérét megeszik, azzal magát 
az istenséget is magokba ölelik. Abban reménykedtek. 



hogy ha ily módon megteljesülnek az istenséggel, győze-
delmeskedhetnek majd a földiség minden aggodalmán is 
és valami nagyobb lelki világosság részeseivé lesznek. 

Mikor 70 évvel Kr. u tán Titus, a római hadvezér 
elfoglalta Jeruzsálemet és lerombolta a templomot, úgy 
tetszett , mintha maga Isten oltotta volna ki a legszentebb 
helyen az áldozati tüzet. Izrael népének tényleg nem volt 
más áldozati helye a Sión hegyénél. Mikor ezt a helyet 
lefoglalták a rómaiak, attól fogva Áron fiai nem folytat-
ha t ták hivatalukat . Azok az egykor büszke papi fejedel-
mek szegény földönfutókká lettek, és későbbi kisérletük, 
melylyel régi dicsőségüket a Sionon helyreállítani töre-
kedtek, ú j abb nyomorúsággal végződött. Úgy látszott , 
hogy a világtörténet a visszafelé törekvő lelkek roman-
tikája felett napi rendre tért. 

Csakhogy az emberiség évezredeken tar tó eme ke-
gyes szokását , a mi a lelki szükségnek oly soká megfe-
lelt, nem lehetett végkép elsöpörnie a legerősebb zivatar-
nak sem. Visszatért ismét az áldozás és pedig a pápás 
egyház istentiszteletében, mert a pápás egyház istentisz-
teletei, melynek lelkét a mise képezi, nem egyéb, mint 
áldozati istentisztelet. A mise nemcsak s ak ramen tom, 
vagyis, nemcsak szent cselekmény, mely által a titoktel-
jes isteni erő a résztvevőbe mintegy beleömlik, hanem 
mindenekfelett áldozat. De hát kit á ldoznak fel, kit muta t -
nak be áldozatul I s t ennek? Az egyház azt m o n d j a : »Az 
áldozat nem más, mint az Úr Jézus Krisztus«. De hát 
hogyan ? Nem adta-e Ő magát áldozatul Je ruzsá lemben 
a Golgothán ? Nem áldozta-e fel életét, hogy örökre ki-
békítse az emberiséget az Ő Istenével; hogy szabad 
bemenetelt biztosítson az emberiségnek Isten kegyelmé-
hez ? Hogyan á ldozhat ják Őt fel újból ? Az egyház azt 
m o n d j a : »Az Ur Jézus Krisztus azon az estén, melyen 
utol jára gyűj té össze maga körül a taní tványokat , ezt 
m o n d o t t a : »vegyétek, egyétek, ez az én testem, a mely 
ti érettetek megtöret te t ik ; ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre!* — továbbá »igyatok ebből a p o h á r b ó l ! Ez 
az én vérem, ú j - t es tamentum vére, a mely sokak bűneik 
bocsána tá ra kiontatik*. Jézus már akkor odanyúj to t ta a 
t an í tványoknak titokteljesen, égi módon, a maga testét 
és vérét , és midőn rende l i : »ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre*, — ezzel azt aka r j a mondani , hogy az 
Ő testének és vérének ez a titokteljes á ldozata mindig, 
újból , meg újból bemuta t tassék . A pápás felfogás e z : 
mihelyt az á ldozár e lmondja az úrvacsora-szereztetési 
igéket : a szent ünnepségre szánt kenyér azonnal a Krisz-
tus testévé változik, úgy, hogy az csak látszólag marad 
kenyér, tényleg azonban a Krisztus teste. A ki ezt a 
megszentelt kenyeret megeszi, az ugyanaz t a testet eszi 
meg, a mit Jézus földi életében viselt. Az á ldozár meg-
áldó szavainak ha tása alat t a vízzel vegyített bor is 
ép így változik át a Krisztus vérévé, úgy, hogy a ki azt 
a bort iszsza, az a Krisztus vérét iszsza, még ha ta lán 
hitetlen volna is. 

Bámulnunk kell a vallásos lélek a m a nagy erején, 
a mely keresztül tudta vinni azt , hogy az emberek milliói 

két ezred év óta hiszik ezt a csodát, a melyhez képest 
az apostolok és próféták által említett minden csoda 
nagyon szerénynek látszik. Gondoljuk csak meg, mit jelent 
a pápás egyház m i s e d o g m á j a : az áldozár szavai ra a 
közönséges kenyér nemcsak jelképileg alakul át valami 
magasabb földöntúli kenyérré , h a n e m kézzelfogható alak-
ban változik át Krisztus testévé. Milyen merész hit az, 
mely még az Is tenember valóságos testének evésétől és 
vérének ivásától sem iszonyodik! Mi, a kik a természet 
rendjének és törvényeinek át törhetlen összefüggéséhez 
vagyunk szokva, az ilyen hitet megfoghata t lannak tar t juk. 
A pápás hivő azonban nem sokat gondolkodik eme hit 
felett, hanem egyszerűen elhiszi. Ép úgy hisz a mise cso-
dá jában , mint a tulajdon lelkében. És ezt a csodát n e m -
csak a j ámbor pásztorok, együgyű parasz tok hiszik, még 
pedig rendíthetet len bizonyossággal ; hanem még a művel-
tek is, a kik pedig ismerik a te rmésze t tudomány előhala-
dását , hivő tisztelettel hajolnak meg ez előtt a nagy rej-
tély előtt, a mit az egyház teljes néven t ranssubs tan t ia -
tionak nevez. Tisztán áll előttünk az, hogy ha valaki ezt 
a mindennap ismétlődő csodát föltétlen bizonyosságú 
ténynek fogadja el, nem kerül fá radságába hinni ezer 
meg ezer másfa j t a csodákban sem, p. o. nem nehéz 
e lhinnie azt, hogy az angyalok a Mária házá t Loretoba 
v i t ték : hogy Nápolyban a szent J anua r iu s vér tanú kiom-
lott vére minden esztendőben e lő tör ; hogy a kőszobrok 
mege levened tek ; hogy a szentek évszázados sír jaikból 
kikeltek. A pápás egyház, a maga ál láspontjából kiindulva 
azt taní t ja , hogy a csodák kora nem záródott le az 
apostolokkal, hanem tar t szakadat lanul . 

Dr. Fu r re r K. u tán 
(Folyt. köv. ) Ruszkay Gyula. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Vallástani kézikönyvek. 

Irta: Bodor János zágoni ref. pap. 

Az elemi iskola I—VI. osztályai s zámára irt vallás-
tani kézikönyveket Bodor J ános zágoni ref. pap. A könyve-
ket a zágoni egyház ad ta ki. 

Nem ismervén az erdélyi egyházkerületnek a nép-
iskolák egyes osztályai s zám ára a t ananyag megállapí-
tásá ra vonatkozó ha tá roza tá t , nem tudha tom, hogy a 
kerület szabályzata vagy csupán az író saját intenciói 
szerint készítet te-e az előttem fekvő könyveke t? De akár 
igy, aká r amúgy tör tént : a t ananyagnak az egyes osztá-
lyokra való beosztását már csak azért sem helyeselhetem, 
mert az e könyvekben foglalt anyagbeosztás által a nép-
iskolából teljesen kiszoríttatik a rendszeres hit- és erkölcstan 
és az egyháztör ténelem. 

Tudom, hogy lehetne, — és én nagyon örülnék 
annak , ha a biblia és bibliai történetek a lap ján tan í tha t -
nék a hit és e rkö lcs tan t ; de az ilyen munka végzéséhez 
kiváló tanítók és ki tűnő vezérkönyvek volnának szüksé-
gesek, mert maga a biblia nagyon könnyű és nagyon 



nehéz tankönyv is. Könnyű annak, a ki felületesen 
tanulja és tanítja ; de nehéz annak, a ki igazán tanulni 
és tanítani, — megérteni és megértetni a k a r j a ; mert sze-
rintem nem az a fődolog, hogy a hibliai igazságokból 
minél többet tudjon valaki könyv nélkül, hanem, hogy 
azok tanítása, szelleme szerint tudjunk és akarjunk élni. 
Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a tanító lelkében az az 
isteni lélek a mozgató erő, a mely a bibliából felénk 
sugárzik, — a mely megerősít és megszentel, hogy a 
tökéletesség útján folyton előre haladjunk, a jónak gyakor-
lásában kitartók legyünk és abban folytonosan gyarapod-
junk. De még ez esetben is szükségesnek tartom a rend-
szeres hittant és erkölcstant; mert ezek nélkül a biblia 
igazságai szétfolynak a gyermek lelkében, nem tudván 
azokat összefoglalni, hogy valláserkölcsi életét irányítsák. 
Szükségesnek tartom a rendszeres hittant azért is, mert 
mig a bibliából a Krisztus tiszta vallását, az általános 
keresztyén vallást tanuljuk és tanítjuk meg : sem egyik, 
sem másik egyház nem hagyhatja figyelmen kivül a 
felekezeti szempontokat sem. Nekünk nemcsak általában 
jó keresztyéneket, hanem főként jó reformátusokat is kellene 
nevelnünk. A biblia igazságainak magyarázása, szavak-
ban való tanítás által nem tudjuk a gyermek lelkének 
sa já t jává tenni azokat az igazságokat és elveket, a melyek 
bennünket más egyházaktól elválasztanak; hanem kell, 
hogy magyarázatunkat bizonyos, megállapított tételekhez 
kapcsoljuk. De ha e tételeket, hitcikkeket jól meg-
magyarázva a gyermek fejébe és lelkébe véssük, később 
sem repülnek el azok teljesen ; mig az egyszerű magyará-
zat által csak bizonyos hatást, benyomást támaszthatunk, 
a mely a legtöbbször elvész, a nélkül, hogy eredménye 
lenne. 

Hát az egyetemes és a hazai prot. egyháztörténelem 
tanítása nem volna szükséges az elemi iskolákban ? Feles-
legesnek tartom fejtegetni ennek fontosságát és szüksé-
gességét ; hiszen érzi és tudja mindenki, mily erkölcsi 
értékkel bir annak tanítása, s mennyire szükséges a 
vallás és egyház szolgálatában kimagasló egyéneket ismer-
nünk, hogy példájok, hithüségök, buzgóságuk, áldozat-
készségük által magasztos tettek cselekvésére ösztönöz-
tessünk ! 

Bodor János szerint az elemi iskola V. és VI. osz-
tályának tananyagát új-szövetségi szent történetek képe-
zik, melyeket 72 oldalas külön könyvben ad a gyermekek 
kezébe. A történetek száma 49. A történetek kiválasztásánál 
a megszokott módot követi. A Jézus születését megelőző s az 
azután következő események, Jézus tanítása, csodái és élete 
vannak leirva, egyszerűen, természetesen, a mi a könyvnek 
nagy előnye; mert használatban levő könyveinek legna-
gyobb hibája épen az. hogy olyan nyelven tanítanak, a 
melyet a gyermekek csak nehezen, vagy épen nem ért-
hetnek meg. Szerző az által, hogy nyelvezetében nem 
ragaszkodik a biblia régi nehéz kifejezéseihez, hanem 
egyszerűen, a gyermek értelmi felfogasának megfelelőleg. 
a maga nyelvén mondja el a történeteket: sokat ért el. 
Meg tudja, mert meg akarja magát értetni a gyermekek-

kel; bár itt-ott nem ártott volna inkább több szót hasz-
nálni, csakhogy annál világosabb, könvebben érthető 
legyen az, a mit meg akar tanítani. — S nem ártott 
volna, ha kevesebb szószerinti idézetet használ. 

A 111. és IV. osztály számára ó-szövetségi története-
ket ad 63 oldalon, szintén külön könyvben. A történetek 
száma 39. A mi a történeteket illeti, elég jól vannak ki-
válogatva ; mert végigvezeti a tanulókat Izrael népének 
egész történetén. Bár, tekintve azt, hogy e 63 oldalas 
könyv két osztály számára foglalja magában a tananya-
got : lehetett volna bővebb, részletesebb is. Miért hagyja 
el pl. Kain és Ábel történetét, s miért emlékezik meg 
róluk csupán igy: »Az első pár embernek születtek gyer-
mekeik. Ezeknek ismét sok fiaik és leányaik, úgy, hogy 
az emberek elszaporodtak a földön ?« Talán, mert Kain 
megölte testvérét, s a gyilkosság iszonyú bűnét nem 
akarja megismertetni tanítványaival? A melyek megírat-
tak, a mi tanulságunkra Írattak meg, s én azt hiszem, 
hogy nemcsak a szépet és nemeset, hanem a roszat, a 
gonoszat is meg kell tanítanunk, hogy amazt szeretni és 
követni, — emezt pedig megutálni és elkerültetni igyekez-
zünk tanítványainkkal. 

A történetek megírásánál, mint az előzőnél, úgy itt 
is jó munkát végzett szerző; mert egyszerű, érthető nyel-
ven beszéli el Izráel történetét. De itt és ott nem ártott 
volna, ha még jobban kiemeli, hogy az Istenhez való 
vágyakozásnak és ragaszkodásnak nemcsak Izraelben, 
hanem a mai emberek életében is boldogság, iólét a ju-
talma, — a Tőle való elpártolásnak pedig mindig bol-
dogtalanság, büntetés a következménye. 

Az I. és II. osztály számára »Kis tanulók hit- és 
erkölcstana* cimmel irta meg 34 oldalon a szükségesnek 
vélt tananyagot, — a melyhez »Vezérkönyvet* is ad a 
tanítók számára. A hit- és erkölcstanban I. Imádságok; 
II. Ünnepek; III. Parancsolatok; IV. Begulák; V. Erkölcsi 
történetek cim alatt adja szerző mindazt, a mit a jelzett 
osztályok számára szükségesnek tart. 

Már magát a mennyiséget illetőleg is van kifogá-
som. Az I. osztály számára az imádságokbői s Istenre 
vezető ismeretből, — beszéd-értelemgyakorlat alakjában, — 
többet kell adnunk, mint a mit szerző nyújt. Vezérköny-
vében van ugyan több olyan kérdés és felelet, mely az 
általam felállított követelménynek megfelel; de én azt 
gondolom, hogy a számukra irt tankönyv tartalmánál 
többet a gyermekek nem tanulnak meg még a vezérkönyv 
segítsége mellett sem, s épen azért tartom az anyagot 
kevésnek. 

A tiz parancs és erkölcsi tartalmú történetek, el-
beszélések felvétele helyes; de a II. osztályban már nem-
csak ezt, hanem az összes ó-szövetségi történeteket, is fel 
kellene venni és megtanítani. 

Az imádságokról szóló részt csak azon esetben 
nevezhetnők hittannak, ha Istenről és általában a hit-
igazságokról olyan értelemben tanítanánk, mint a hogy 
azt már fennebb megjegyeztem. 

A könyvnek irálya általában egyszerű, gyermeknek 



való. A kiválasztott dolgok jók és szépen megirottak. Én 
főként a beosztással nem vagyok kibékülve; mert mint 
már kifejeztem, a bibliai történetek mellett szükségesnek 
tartom a rendszeres hit- és erkölcstant is. 

A mi beosztásunk szerint a U. oszt. tananyaga az 
ó-szövetségi, — a III. osztályé az új-szövetségi történetek. 
E beosztáshoz Bodor könyvei bár terjedelmesek, de egyes 
történetek kihagyásával használhatók. Úgy azonban, a mint 
az egyes osztályok számára a könyvek megjelöltetnek: 
túlterjedelmesek, ha mellettök még hit és erkölcstant, 
vagy egyháztörténelmet is taní tanánk. 

A könyvek fogyatékosságát leszámítva, szívesen a ján-
lom őket az illetékes körök figyelmébe, mert elbeszélésök 
módja sok használatban levő könyvnek felette áll. 

A hi t -és erkölcstan ára 12 k r ; az ó- és új-szövet-
ségi történetek, — melyek a róm. kath. egyházban hasz-
nált hasonló könyvek mintájára képekkel is el vannak 
látva, ára 20 kr. K. S. 

B E L F Ö L D . 

A kis egyházak társítása kérdéséhez. 
Lapunk f. évi 15-ik számában Lutár Sándor turonyi 

lelkész elevenítette fel, a már Morvay Ferenc által régeb-
ben is hangoztatott, de a felső-baranyai egyházmegye 
1898. évi közgyűlése által a napirendről levett kis egy-
házak társítása kérdését. A cikk közlése alkalmával már 
jeleztem, hogy arra meg fogom tenni észrevételeimet; 
ennek beváltása azonban, sok mindenféle elfoglaltatásom 
miatt mindeddig késett. ígéretemet most váltom be, s 
beváltását szoros kötelességemnek ismerem, mert a felve-
tett kérdést s annak miként leendő megoldását a felső-
baranyai egyházmegye életkérdésének tartom. 

Nem kis, adminisztratív kérdésről, hanem életbevágó 
fontosságú egyházpolitikai dologról van szó, a mikor 
általában s különösen a felső-baranyai kis gyülekezetek 
társításáról beszélünk. Ez ügy, Morvay Ferenc vagy Lutár 
Sándor javaslata szerint megoldva, megváltoztatná az egész 
felső-baranyai egyházmegye képét, s a meglevő 67 anya-
gyülekezetből, ha jól emlékezem, csak 25—30-a t hagyna 
meg. Kihatással volna ez nemcsak a felső-baranyai egy-
házmegyére, hanem az egész dunamelléki egyházkerületre,— 
és a felső-baranyai példának más egyházmegyékben és 
kerületekben is követése mellett: az egész magyar refor-
mátus egyházra. Életbevágó fontosságú tehát a dolog, a 
mit elhamarkodva nem szabad megoldanunk. Meg kell 
ennek minden részletét hányni-vetni a legkomolyabban, 
mielőtt ebben vagy abban az irányban határoznánk. 

Előre is kijelentem, hogy a kis egyházak önállósága 
elvételének és azok erőszakos csoportosításának nem va-
gyok barát ja . Hogy miért n e m ? — elmondom a követ-
kezőkben. 

Lutár Sándornak teljesen igaza van abban, hogy 
elődeink nem nagy körültekintéssel és a teherbírás mér-
tékének figyelembe vétele nélkül anyásították a 200—300 

lélekből álló felső-baranyai kis gyülekezeteket. Igaza van 
abban is, hogy a horribilis terhek alatt ma már roska-
doznak e kis egyházak, s ennek káros következményei-
képen mind inkább nő az elégedetlenség, az egyházi ter-
hek viselésétől való vonakodás, a kivándorlás Szlavóniába, 
az egyházból való nyílt kiválás és a papválasztások körüli 
gyalázatos alkudozás. Mind olyan bajok ezek, a melyek, 
orvosolatlanul okvetlenül aláássák a felső-baranyai egy-
házak jövőjét és a reformátusság megdőlését vonják 
magok után. A baj tehát kétségtelenül és sürgősen orvos-
landó, mielőtt még a nagy veszedelem tényleg bekövet-
keznék. De azt az orvoslási módot, a mit a felső-baranyai 
egyházmegye 1898-ki gyűlésén megkísérelt és a mit 
Morvay-Lutár a jánlanak, nem tartom alkalmasnak, sőt az 
egyházmegye eljárását épen veszedelmesnek ítélem. 

A felső-baranyai egyházmegye gyűlése 1898-ban, 
hogy a hallatlan adóterheken könnyítsen, belement abba, 
hogy a szegény adófizetőknek 3 kategóriája állapíttassák 
meg, és ehhez képest az egyházi adónak */á, 1/3 , illetve 
2/3 része elengedtessék. Ez az intézkedés, a mely nem 
imperativ, hanem csak »ajánlott* és »elvárt« rendelkezé-
seket tartalmaz, nem azért veszedelmes, hogy az adó-
terheken könnyít, mert hiszen ez csak üdvös és szüksé-
ges dolog volna; — hanem azért, hogy ez a könnyítés 
a különben is szerény jövedelmű papok bőrére történt, 
miután a leengedés nem általában az egyházi tartozások-
ból, hanem a »papbérből* céloztatik, és hogy ezzel egye-
nesen kaput nyitott a gyűlés annak, az eddigelé csak 
titokban folytatott gyalázatos alkudozásoknak, a melyeket 
a papbér leengedése tárgyában folytattak némely gyüle-
kezetek és némely, a papi palástra érdemetlen egyének. 
A kicsiny, erőtelen gyülekezeteken és a szegény egyház-
tagokon kivánt volna volna a gyűlés könnyí teni ; de 
igazában csak arra adott lehetőséget, hogy most már ne 
csak a szegény gyülekezetek és hívek, hanem a gazda-
gabbak is nyilt alkudozásba bocsátkozhassanak a papi 
jövedelem leszállítása felett. Az ilyen alkudozásokról nem 
szól ugyan a krónika, bár többé nem képeznek üldözendő cse-
lekményt, de én azt hiszem, hogy e határozat meghozatala 
óta nem volt még Felső-Baranyában papválasztás, a mely-
nél a megválasztottnak meg nem kellett volna alkudnia 
gyülekezetével. S ha igy haladhat a dolog: egy generáció 
alatt nem lesz Baranyában egyetlen ép díjlevél sem, s 
csakugyan méltán el lehet majd zengeni a Borsszem 
Jankó gyalázkodó versét : »Vékony tudású, koldus papság 
Legeltet nyájat manapság!« Ez a rendszer nem könnyít, 
hanem csak ront. Lerontja a gyülekezetek teherviselési 
kedvét, — a papságot pedig, koldussá teszi; mert azt 
remélni, hogy a mit a papság saját maga elalkudott, 
majd a központi alapok vagy az állam rekonpenzálni 
fogják: nemcsak lehetetlen, de illetlen is. Ezt a rendszert 
tehát minél előbb meg kell szüntetni, mielőtt még orvosol-
hatat lan bajokat teremhetne. 

Sem Morvay, sem Lutár nem helyeslik a lukma 
elengedés rendszerét ; velem együtt veszedelmesnek tart-
ják, és helyette egy másikat a ján lanak : a társítás rend-



szerét . Én, — a mint már fentebb is kijelentettem — ezt 
a rendszer t sem tar tom a lka lmasnak. Nem tar tom, mert 
kisebb veszedelmeket okoz ugyan, mint az előbbi, de 
mégis veszedelmes. 

A társ í tásnak két módja l ehe t : vagy a tanácsolt és 
ajánlot t , vagy a kényszerí tet t . A tanácsolt és ajánlott 
tá rs í tásba még inkább bele tudnék m e n n i ; mert ha a 
gyülekezetek sa já t önszántukból ad ják fel önállóságukat : 
a társí tással j á ró veszedelmek egy része nem forog fenn. 
Csakhogy, ismerve a fe lső-baranyai gyülekezetek szellemét, 
ily módon a társ í tás sohasem volna keresztül vihető. 
Az önállósághoz való, részint tiszta egyháziasságból, ré-
szint hiúságból való ragaszkodás út já t vágja ennek. Ma-
r a d n a tehát a Morvay-Lutár a jánlot ta imperativ cso-
portosítás. Ezzel azonban , meggyőződésem szerint, többet 
ron tanánk , mint épí tenénk. 

Legelső sorban is, nekem az a meggyőződésem, 
hogy nekünk protestáns keresztyéneknek nem a r ra kell 
törekednünk, hogy meglevő anyaegyháza inka t apaszszuk 
és visszalökjük egy részüket a filia, vagy a tá rs -egyházság 
vege tác ió jába ; sőt ellenkezőleg az volna jó, ha minél 
több helyen gyúj tha tnánk fel az is tenimádás evangéliumi 
oltárait . Minden egyes templom, minden egyes katedra 
új meg új fókusza az evangél ium erejének és melegének, 
épen azért azok számát nem apasztani , hanem szaporí-
tani kellene. A nagy folyókat és folyamokat, a melyek 
a terhes gályákat is e lhordják hátukon, a kicsiny folyócskák 
és pa takocskák vizei képezik és táplál ják. Tömd el ezek-
nek forrásait , és elapad a ha ta lmas folyó. Igy van ez 
az egyházi életben is. A közegyház a maga létét, fenn-
állását, táplál tatását az egyes, bármily kicsinyke gyüle-
kezeteknek köszöni. Vedd el ezek önállóságát ; oltsd el 
templomaikban az evangélium fáklyáját , — és magát a 
közegyházat fosztottad meg éltető forrásaitól. 

Általános evangéliumi és protes táns szempontból 
sem helyeslem tehát az erőszakos társí tás eszméjét; de nem 
helyeselhetem mint magyar re formátus ember sem. Nekünk, 
épen a mai krit ikus időben, a mikor pápistaság, szekták 
és ellenséges társadalmi eszmék ostromolnak bennünket 
mindenfelől: nem szabad önálló gyülekezeteink számát 
csökkentenünk és ezzel fogyasztanunk az evangélium hir-
detésének helyei t ; sőt ellenkezőleg: módokat és a lkalma-
kat kell keresnünk, hogy hirdessük az igét még a házak 
fedeléről is és az evangéliumi lelki gondozás fegyvereivel 
minél inkább megvédelmezzük híveinket minden t ámadás 
és minden csábí tás ellen. »A jó alkalmatosságot áron is 
megvegyétek* — mondja az Irás, és mi nem hogy á ron 
is megvennénk, de még eladnánk a meglevőket i s ? ! Nem, 
ezt nem szabad tennünk sem ál ta lános keresztyén, sem 
magyar protes táns és re formátus szempontból . 

De ezeken az ál talános szempontokon kivül vannak 
különösebb szempontok is, a melyek szintén ellene mon-
danak az imperat iv társ í tásnak. Ezekről a külön szem-
pontokról és a kerdésnek szerintem helyes megoldásáról 
majd legközelebb. 

(Folyt, köv.) Hamar István. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Hase Károlynak, a jénai egyetem egykori illusztris 

prot. egyháztörténet irójának életrajza jelent meg a minap 
Bürkner R. lelkész tollából. Augusztus 25-ikén tudva-
levőleg 100 éve lesz annak, hogy a thüringai steinbachi 
paplakon világot látott Hase Karoly. Az életrajz méltó e 
nagy tudósunkhoz. Egyháztörténete és főleg polemikaja 
máig is dísze, sőt klasszikus terméke az ú jabb prot. iro-
dalomnak. Az a finom elökelőseg. mely Hase tanári egyéni-
ségét jellemezte, s az az eszlhetikai csin és ízlés, melv 
müvein végig vonul, Bürkner művében is a legteljesebb 
mértékben kifejezésre jutott . Egy »német p r o f e s s z o r i n a k 
ideális jellemképével van itt dolgunk, ki ritka hatással 
volt ezerre meg ezerre menő tanítványaira. Addig is, mig 
megfelelő helyen részletesebben is ismertetnők, felhívjuk 
Hase igen nagy számú régebbi és újabbi magyar tanít-
ványainak figyelmét a róla szóló életrajz megjelenésére 
A mű a lipcsei Breitkopf és Hartel-féle cégnél jelent meg 
s 3 márkáér t kapható. Meg vagyunk győződve, hogy a 
Hase egyéniségéről és irói munkásságáról szóló e mesteri 
jellemzéseket minálunk is kedvezően fogják fogadni. 

Ketnpis Tamás »De imitatione Christi* c., misz-
tikus jellegű s máig is igen becses müve az egyházi iro-
dalomnak az a terméke, mely a biblia után, a könyv-
nyomtatás óta legtöbb kiadást ért. Magyarra is Pázmány 
P. óta többször átültették. Legjobb tudományos kiadása, 
a »Chr. W.« közlései szerint. Hindié hamburgi főlel-
késztől való, s második k iadásában Berlinben 1891-ben 
jelent meg. Legjobb német fordítása r. kath. részről Sailer 
püspöktől, prot. részről a nagyhírű Arnd-tói való, kit 
az tán ú jabban Gossner, a kiilmisszió megindítója és 
Bethmann-Bolhveg is követtek. Érdekes az összehason-
lítás a régebbi és újabbi r. kath. és prot. fordítások között, 
s méltó arra , hogy komolyabb tanulmányozás tárgyává is 
tétessék. A Kempis Tamásró l szóló irodalom az Assisi 
szent Ferencről szólóval egyetemben máig is a legmé-
lyebb és a legkomolyabb szellemek legbensőbb érdeklő-
désének a tárgya. Kétségtelenül mindkettő a legfényesebb 
csillaga a középkor vallásosságának. 

A németországi luth. *Gotteskasten<, mely tudva-
levőleg íünlce brémai lelkész és nagynevű egyházi iró 
szerető gondoskodásának a tárgya, s a Gusztáv-Adolf-
egyesület min tá já ra alakult, de igen gyakran azzal ellen-
tétben is működik, — a minap közzétett jelentése szerint 
az elmúlt évben 93 ,958 márká t vett be, s ez összegből 
tisztán luth. felekezeti jellegű szegényebb egyházközsége-
ket és iskolát segélyezett. Évi bevételéhez a bajor, elszász, 
hamburgi , hannoverai , szászországi és mecklenburgi luth. 
egyházközségek járultak a legnagyobb adományokkal . A 
jelentés az évi bevételek örvendetes szaporodásáról tesz 
említést, a mit, főleg Szászországban, az osztrák »Los von 
Rom* mozgalom terjedésének lehet tulajdonítani . Az ev. 
lutheri ta r tományegyházak s a diaszpóra egyházközségei 
ritka buzgóságot és áldozatkészséget fejtenek ki a »Gottes-
kasten* ügye mellett. Bennünket is annyiban érdekel, 
hogy, a Gusztáv-Adolf-egylet lipcsei főegylete mellett, 
évről-évre egy magyar ev. theológust is részesít ösztön-
díjban a rostocki egyetemen. 

A németországi pápás katholikusok ez évi nagy 
gyülésöket szept. 2—6. napjain Bonn egyetemi városában 
fogják megtartani. »Az új század hajnalán — igy hang-
zik a felhívás — illik mihozzánk hithű katolikusokhoz, 
hogy a világ Megváltójának bemutassuk rna és minden-
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koron legmélyebb hódolatunkat!« Hát az csak örvendetes 
dolog volna, ha a pápás egyház a század hajnalán (szerin-
tünk alkonyán) megtérne a pápától a Krisztushoz, s 
lélekben és igazságban imádná az Istent, Mária és a szen-
tek helyett. A felhívás >a tradíció és a történet* megdönt-
hetetlen bizonyságaira utalva, »a jövő nagy feladataira* 
is felhívja hívei figyelmét, egyházi és társadalmi téren 
egyaránt. Lészen tehát ismét nagy deklamálás Bonnban 
az egyháznak és az iskolának »elrabolt* jogairól, a vati-
káni fogoly ^szenvedéséről*, a »kath. egyetemekről«, »a 
liberalizmus vallástalanságáról« s több efféléről. Azt is 
hangsúlyozza végül a felhívás, hogy »a császár« mellett 
adassék meg »az Istennek is. a mi az Istené«. Csak 
hogy itt az »Isten* alatt a pápás világuralom s annak 
teljhatalmú feje, a csatlakozhatlan római pontifex ér-
tendő ! 

A kivándorlás szolgálatában álló hamburgi ev. luth. 
missziói egyesület, mely tudvalevőleg modern társadalmi 
életünk e legégetőbb bajának lehető ellenőrzésére és 
gyógyítására használja föl az evang. igazságot, a minap 
adta ki mult évi működéséről szóló kimerítő jelentését. 
Ebből megtudjuk, hogy az elmúlt 1899. évben a ham-
burgi kikötőből 64,214 kivándorló hagyta el hazáját , a 
kik között 10,660 német birodalmi s 19,046 osztrák és 
magyar állampolgár volt. E kivándorlók közül 3644 egyén 
Délamerika és Kanada, 169 Afrika, 18 Ázsia s a többi 
Északamerika felé vette útját. Összesen az elmúlt évben 
23,740 német birodalmi állampolgár vándorolt ki, és 
pedig 19,046 egyén kizárólag Északamerikába. Az. ú. n. 
»luth. Auswanderermission* az elmúlt évben a kivándorlók 
gondozására 5742 márkát bevételezett, mely összeghez 
a szászországi főegvházi tanács 2000, a kiéli 300, a Got-
teskasten 200 s a hannoverai ev. egyesület 100 márkával 
járult. A kiadás 4386 márkára rúgott. Bizonyára szép 
hivatása van e missziói egyesületnek, egy olyan társa-
dalmi bajjal szemben, a mely mélyen megrendítheti a 
vén Európának politikai és társadalmi állapotait. Jme az 
evangéliumnak mindeneket megértő s megtartó ereje e 
világban s az emberek között! 

Kínában a benszülöttek borzalmas viselkedését a 
külföldiekkel s különösen a keresztyénekkel szemben, 
sokan az önző európai politika mellett a r. katholikus 
misszionáriusoknak is tulajdonítják. Csak természetesnek 
találjuk, hogy ezekkel a súlyos vádakkal szemben, mélyen 
indignálódva védekezett a pápás sajtó. De mit ér a véde-
kezés, ha ezeket a vádakat maga egy kath. szemtanú is 
igazolja. Luthardt lapja ugyanis megbízható helyről arról 
értesült, hogy a meggyilkolt jó r. kath. vallású Ketteler, 
a volt német követ is a r. kath. misszionáriusok visel-
kedésének tulajdonította a benszülöttek ellenséges indu-
latát. Azt állította ugyanis, hogy Kínában »a szociális 
páriák söpredéke az, a melylyel Törökországhoz és Ma-
rokkóhoz hasonlóan ezek a misszionáriusok érintkeznek 
s azt támogatásukban részesítik, s azáltal a jobb érzelmű 
és viselkedésű benszülötteket maguk ellen ingerlik*. Majd 
igy folytatja az elhunyt Ketteler: »Kinában a tisztesség-
telen adósok s a hűtlen sáfárok azok, a kik tetten érve, 
hirtelen a keresztyén vallás nagy becséről és szépségéről 
győződnek meg, s a kikkel szemben a misszionáriusok 
meg nem engedhető rokonszenvet tanúsítottak s ezáltal 
a kinai bíróságokat maguk ellen ingerelték.* íme, így 
hirdetik hát a pápás misszionáriusok a Krisztus nevében 
»a békét a földön s az emberekhez a jóakaratot«. Tö-
meges gyilkolás és fegyveres beavatkozás követte sze-
meink láttára a béke igéit. Forrásunk megjegyzi, hogy 
más keleti vagy mohamedán népek között sem áll külön-
bül a dolog. Pedig hat a keresztyénség s annak kulturája 

csakugyan »a béke* vallása most és mindenkoron a 
különböző »népek es nemzetek között*. 

Oroszországban sem különbek a viszonyok a vallá-
sos béke dolgában a vallásfelekezetek s a népek és 
nemzetek között. Luthardt lapja azt irja, hogy Révaiban, 
a dómhegyen állami költségen egy az egész várost á t -
tekintő orosz kathedrálist emeltek. Az államegyházi jellegű 
pánszláv sajtó ebből az alkalomból, az impozáns épület 
fölavatása napján nagy páthoszszal hirdeti az orlhodoxia 
s a pánszláv politika diadalát s a német befolyás meg-
gyengülését. Igy többi között egy moszkvai orgánum azt 
zengi, hogy »ez az ünnepély jelzi az orosz ügynek vég-
leges megerősödését, a melynek újjáalakításához már 
III. Sándor cár kormánya megvetette az alapot*. A 
kormánynak egyik organuma pedig igy énekel : >Ez a 
templom az idegen uralom egykori erős várán az ortho-
doxia győzelmét jelenti, s egyúttal megpecsételi azt az 
igazságot, hogy az orosz államgondolat a balti részeken 
imár végleg megvalósult*. S miután — jegyzi meg helye-
sen Luthardt — az állami egyház, a cezáro-papizmus s 
a politikai pánszlávizmus Oroszországban egyházi épüle-
tek emelésével igy megerősödött, sőt végleg gyökeret vert., 
csak még nagyobb adóemelésre van szükség, hogy az 
egész világ az oroszoké legyen. Mi pedig azt teszszük 
hozzá, hogy az orosz világuralom a nyugati civilizáció 
végét s a keresztyénség meggyengülését jelentené. A nem 
rég elhunyt prokurátor viselkedése is azt igazolta a balti 
német lutheránusokkal szemben ! 

A bécsi theol. fakultás tanári kara (Frank, rend-
szeres, Lösche egyháztörténeti, Feine új-szöv., Sellin 
ó-szöv. és Skalsky gyakorlati theol. tanár) egy lelkes fel-
hívást tett közzé »az ev theol. studium előmozdítása* 
céljából Ausztriában. A »Los von Rom* mozgalma foly-
tán igen érezhetővé vált paphiány diktálta hazafias, ész-
szerű és gyakorlati vallásos-egyházi célokat követő sorait. 
A felhívásnak Luthard lapjában közzétett szövegéből ki-
emeljük a következőket: A reformáció szelleme hat ja át 
sok helyütt Ausztria köreit, s a politikai nemzeti mozgalom 
egészséges ev. vallásos-erkölcsi irányba terelődött. Az 
evangéliumot szomjúhozzák, de nincs, a ki azt hirdesse. 
Új egyházközségek alakultak, a melyeknek nincs vezető-
jük. Közel 40 német birodalmi vikárius segít a lelkész-
hiány bajain. »De — jegyzi meg helyesen a felhívás — 
szükségből való állapot az. ha a lelkészi erőket idegenből 
veszszük. Történet, szokás, nyelv, gondolkozás, nemzeti 
összetartozás, egyházi behatások, felekezeti keveredés és 
vallásos érzés különböző valami Németországban és 
Ausztriában, s épen az ev. vallásosság határozottan 
egyéni valami. Az ev. keresztyénség olyannyira személyes 
jellegű, hogy sajátos egyéni és nemzeti átalakulást igé-
nyel *. A középiskolai vallástanárokhoz s a papokhoz és 
tanítókhoz fordul tehát a felhívás az ev. ifjúságnak a 
theol. stúdium részére való megnyerése tekintetében. 
Tekintélyes ösztöndíjai és alapítványai mellett a felhívás 
a közel jövőben megvalósítható »otthon«-nal és a theol. tan-
pálya sikeres jövőjével serkenti az ifjúságot, a mennyi-
ben a megalakult vagy alakuló félben lévő ev. egyház-
községek új erőket igényelnek. A felhívás ezzel végződik : 
>Hogy melyek hazánkban Istennek útjai az ev. hittel, 
azt nem tudjuk. De azt az egyet tudjuk, hogy él az ev. 
keresztyénségben egy oly erő, a melyet nem lehet meg-
ölni. Istennek ereje az, mely hithű, Krisztusban bensőleg 
szabaddá lett s csakis az Isten igéje által megkötelezett 
személyiségekben hat és működik.® Az erős ev. ízű fel-
híváson a bécsi theol. fakultás tanári kara van aláírva. 
Tapintatosabb, okosabb és ev. szellemübb felhívást még 
nem igen olvastunk az osztrák »Los von Rom* kritikus 



mozgalmában, mint a bécsi ev. theol. fakultásét. S mi. 
kik e fakultás tanárkarával lélekben és igazságban őszin-
tén rokonszenvezünk, a legbensőbb érdeklődéssel és test-
véries-kollegiális jóindulattal kísérjük annak mozgalmát, s 
örömmel regisztráljuk lelkes felhívását. Legyen méltó 
gyakorlati eredménye már a közel jövőben ! 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 
A gömör i ev. e s p e r e s s é g július hó 30. és 31. nap-

ján tartotta, Kulinyi Géza egyházmegyei felügyelő és 
Terray Gyula főesperes elnöklete alatt Ratkó városában ez 
évi rendes közgyűlését. A gyámintézeű istentiszteleten 
Chriastyéli Gyula ratkó bisztrói lelkész prédikált, Balczó 
Lajos jolsvai-taploczai lelkész pedig az oltári szolgálatot 
végezte. Az előértekezleten az egyházmegyei papi érte-
kezletnek, Becser Endre alesperes által benyújtott fegyelmi 
szabályzata keltett érdekes és tanulságos vitát. A köz-
gyűlést bevezető imát Vitéz Lajos pádári lelkész és főjegyző 
tartotta. A rendkívül népes gyűlést Kulinyi Géza fel-
ügyelő lelkes beszéde nyitotta meg, a melyben különösen 
az egyházpolitikai törvénynyel szemben tanúsítandó haza-
fias és vallasos egyházi kötelességekről emlékezett meg 
behatóbban, s nagyszámú teendőire hivatkozva, egy egy-
házmegyei másodfelügyelői állásnak szervezését sürgette. 
A nagyszámú világi és egyházi tagokból álló gyűlés lelkes 
éljenzéssel jutalmazta a hatalmas elnöki megnyitót. A 
főesperesi jelentés következett ezután. Az egyházmegye 
mult évi hazafias és egyházi tekintetben biztató és emelő 
beléletének hű képét nyújtotta e jelentés, a melyben külö-
nösen Szentiványi Miklós gömöri és Gál János rozsnyói 
egyházfelügyelők elhunytáról emlékezett meg behatóbban. 
Úgy az elnöki megnyitó, mint az esperesi jelentés arról 
győzte meg a figyelmes szemlélőt, hogy e nagy tekintélyű kor-
mányzat alatt álló legnagyobb tiszakerületi ev. egyházmegye 
egyházaiban figyelemre és követésre méltó erős hazafias 
és ev. vallásos szellem lüktet és hatalmas egyházias élet-
tevékenység és mozgolódás észlelhető, s hogy az egyház-
megye a maga gyűlésein nemcsak külső megjelenésével, 
hanem belső szellemi életerejével is imponál. A kitörő 
helyesléssel fogadott jelentés után egyházias és magyar haza-
fias szellemben Bar/ó Mihály geceli ev. lelkész mutatkozott 
be az esperességnek, a kit az elnökség hasonló szellemben 
melegen üdvözölt. Törvényszéki birákul Kuna Aurél s 
Draskóczy László felügyelők és Zachar Samu ratkói 
lelkész választattak: az Eperjesen szept. 25—28. napjain 
tartandó kerületi gyűlésre pedig a világiak közül Szontágh 
A., Kuna Au., Hevesy B., és Draskóczy L., az egyháziak 
közül pedig: Zachar I., Buzágh I., Vitéz L., és Becser 
E., küldettek ki szavazati joggal. A tanügyi bizottság 
munkásságáról Becser E. esperes, a nyugdíjintézet válsá-
gának elenyésztetéséröl, a Gömórön tartott kerületi biz. 
ülés javaslata értelmében Szontágh A. felügyelő referált. 
A Sexty-fele alapok tárgyalásanál a Köviben biztos pusz-
tulásnak induló egyházmegyei könyvtarnak az eperjesi 

theologia részére való megnyerése kérdése keltett nagyobb 
vitát, mivel néhányan annak áthelyezését a végrendelet 
betűjébe ütközőnek vélték. A délelőtti gyűlést a város-
háza régi termében áldomás követte. A lelkes pohár-
köszöntők során Vitéz Lajos főjegyző testet adott a fő-
esperesi jelentés ama hazafias óhajának, a mely szerint 
ma, Petőfi S. halála 51. évi fordulóján az 1849-ben Irányi 
Dánielnek és Bátch Mihály szuperintendensnek menedé-
kül szolgált s az esperesség területén fekvő »baradnai 
kerti háznak* emléktáblával való megjelöléséről kellene 
gondoskodni. A lelkes szót méltó hazafias cselekedet 
követte. 15 frt 22 kr. jött be felköszöntök megváltása 
cimén. A bankett után a késő esti órákig folytatiák a 
főesperes imájával vége; ért gyűlést. A jövő évi köz-
gyűlés helyéül Csetnek városa jelöltetett. A ratkóiak szives 
előzékenysége és áldozatkészsége, s lelkeszük Zachar 
Samu ritka fáradozása a közgyűlés előkészítésében s a 
vendégek ellátásában például szolgálhat a közgyűlést 
fogadó egyházközségeknek ! (sz.) 

E g y h á z m e g y e i vá la sz tások . A közép-vasi evang. 
egyházmegye esperesévé Kund Samu répcelaki lelkészt, 
felügyelőjévé Bupprecht Tassiló város-hodászi földbirtokost, 
— a kemenesaljai evang. egyházmegye felügyelőjévé Nagy 
János ostfi-asszonyfai földbirtokost választotta meg. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A kölkedi ref. egyház Ádám 
Imre segédlelkészt, — a mályinkai ref. egyház Nagy 
Barna szin-petrii lelkészt, — a martonyii ref. egyház 
Szentmártoni Dániel rimaszombati segédlelkészt, — az 
ó-tordai ref. egyház Nagy Mózes gyerőmonostori lelkészt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Az erdőv idék i ref. e g y h á z m e g y e a mult hónap-
ban tartotta meg közgyűlését Bölönben. A gyűlést, a 
melyen, két öreg, betegeskedő lelkész kivételével az egy-
házmegye egész papsaga megjelent, istentisztelet előzte 
meg, a melyán Bocz József bodosi lelkész tartott alkalmi 
egyházi beszédet. Az esperesi jelentés szerint az egyház-
megye összes gyülekezetei rendben vannak, az egy Bardó-
cot kivéve, a melynek lelkésze már öt év óta elmegyógy-
intézetben van s a lelkészi állást a fél fizetésre nem lehet 
betölteni. A gyűlés azt határozta, hogy addig is, a míg 
az állás betölthető lesz, az egyházmegye papsága felváltva 
végezze a lelkészi szolgálatokat. Tudomásul vette a gyűlés 
a főjegyzői, pénztárosi és számvevői jelentéseket; arról 
pedig sajnálattal értesült, hogy a szükseges adatok be 
nem terjesztése miatt a tanügyi jelentés nem volt meg-
szerkeszthető. A kidolgozott szabályrendeletek tervezetei 
közül az elsőt, mely a lelkészek eljárását kívánja szabá-
lyozni, az egyházközségekhez tette le véleményadás vé-
gett; a többieket pedig, csekély módosításokkal elfogadta. 
A következő gyűlés helyéül .Kö^ec jelöltetett ki. 

A VI. szabad kir. városi esperesség közgyű-
l é se mult hó 16. és 17-én folyt le Kassán, dr. Benczúr 
Géza felügyelő és Linberger István esperes elnöklete alatt. 
A gyűlés meleg ovációban részesítette esperesét a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével történt kitüntetése alkalmahói. 
Kisebb, adminisztratív ügyek elmtezésen kivül nagyobb 
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vitára adott okot a tiszai egyházkerület nyugdíjintézeti 
válságának elenyésztetésére, illetve az egyházkerületi 
gyámintézeti hitelszövetkezet létesítésére célzó javaslat. A 
nyugdíjintézet ügyében kimondta a gyűlés, hogy elvileg 
belemegy a nyugdíjigények leszállításába, azzal a meg-
szorítással, hogy ne öt évenként, hanem évenként szá-
míttassanak és osztassanak ki a nyugdíjak és hogy a 
már nyugdíjat élvező özvegyek, a leszállítás folytán szen-
vedett veszteségükért az egyházkerület által kárpótoltassa-
nak. A nyugdíj intézeti hitelszövetkezet ügyében, hosszas 
vita után az lett a határozat, hogy a javaslat , a törvény 
értelmében leendő tárgyalás végett küldessék le az egy-
házmegyékhez, illetve az egyes gyülekezetekhez. Az es-
perességi törvényszék új tagjaivá dr. Mikler Károly, 
Husz Ármin. dr. Sclimidt Gyula, Blázy Kálmán, Bogsch 
Albert, ifj. Braskóczy Lajos, Just Alfréd és Homola István 
választattak meg. 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . A nyitrai ref. templom 
alapjára herceg Odescalchy Gyuláné 300 koronát ado-
mányozott. A jókedvű adakozót szereti az I s ten! 

Az a r a d - b é k é s i e v a n g . e g y h á z m e g y e esperesi 
állására beadott gyülekezeti szavazatokat, f. hó 5-én bon-
tották fel Békés-Csabán. A 28 beérkezett szavazatból 
14-et Csepreghy György, 12-őt Frint Lajos, 2-őt Korén 
Pál kapott. Miután igy általános többséget egyik jelölt 
sem nyert, új szavazás rendeltetett el f. hó 20-kára. 

L e l k é s z b e i k t a t á s A nyíregyházai evang. egyház 
f. hó 5-én iktatta be hivatalába új lelkipásztorát, Paulik 
János volt budapesti vallástanárt. Az új lelkészt, ki 
lapunknak is munkatársa volt, a legmelegebben üdvö-
zöljük s lelkipásztori működésében kívánunk neki kevés 
csalódást és annál több örömöt és megelégedést. 

A b á n s á g i e v a n g . e g y h á z m e g y e gyülekezetei 
ismét, s immár hatodízben, egyhangúlag Kramar Bélát 
választották meg esperesükké és báró Ambrózy Bélát fel-
ügyelőjükké. 

I S K O L A. 
T a n í t ó e g y l e t i k ö z g y ű l é s e k . A kecskeméti ev. ref. 

egyházmegyei tanítóegyesület 1900. évi augusztus hó 
24-én, Nagy-Körösön tar t ja közgyűlését. Tárgysorozat 
főbb pontjai : Elnöki előterjesztések. Visszapillantás nép-
iskolai oktatásunk félszázados múltjára. Vargha Istvántól. 
Emlékbeszéd Oláh Károly zenetanár volt tagtárs felett. 
Hajdú Lászlótól. Tormássy Sándor kecskeméti községi 
tanító ^Szülőföld ismertetés* cimü vezérkönyvének be-
mutatása. Zombory Dánieltől. Emlékbeszéd Antal Gyula 
ókécskei tanító felett. Máté Józseftől. Egyházmegyei kép-
viselők válaszása. A jövő évi közgyűlés helyének és ide-
jének megállapítása. E gyűlésen üdvözli a tanítóegyesület 
H. Kiss Kálmán n.-kőrösi kép. igazgatót 25 éves igazgatói, 
valamint Varga István tanítót 50 éves tanítói jubileumaik 
alkalmából. — Az alsó-borsodi ev. ref. tanítóegylet XXX-ik 
évi rendes közgyűlését f. év augusztus 13-án tar t ja meg 

Miskolcon. A gyűlés után az egylet testületileg az ev. 
ref. tanítók országos gyűlésére vonul, mely az egyház-
kerületi leányiskola tanácstermében lesz 

H. Kiss K á l m á n j u b i l e u m a f. hó 24-én lesz 
Nagykőrösön, a mikor is, az egyházmegyei tanítói gyűlés 
berekesztése után, a tanítóképezde helyiségében fogja 
átadni a jubileumi bizottság a több mint ezer koronáról 
szóló »H. Kis Kálmán jubileumi alap* alapító levelét a 
jubilánsnak. Az ünnepélyre ez úton is meghívja a végre-
hajtó bizottság a jubiáns minden tisztelőit. 

N y u g a l o m b a v o n u l ó t a n á r . Cliorán Károlyt, a 
szarvasi evang. főgimnázium tanárát , saját kérelmére, a 
kultuszminiszter, f. é. szeptember hó 1-től kezdve nyug-
díjazta. 

L e l k é s z b ő l s e g é d t a n f e l ü g y e l ő . Kovács Lajos 
segédlelkészt a kultuszminiszter Szilágyvármegye segéd-
tanfelügyelőjevé nevezte ki. 

Új t a n í t ó k é p z ő . Wlassics Gyula közoktatási mi-
niszter megígérte, hogy a székelyföld második tanítókép-
zőjét Sepsi- Szentgyörgyön állítja föl. A vármegye erre 
a célra fölajánlotta a ménestelep két nagy épületét a 
hozzátartozó melléképületekkel és udvarokkal ,ami nyolcvan 
ezer forintnyi értéket képvisel. A város az új tanítóképző 
számára húszezer forintot ad. Az intézet első osztálya 
már a jövő iskolaévben megnyílik. 

V a l l á s t a n í t á s i s é r e l m e k e t elevenített fel a mult 
héten a »Magyar Szó«. Felhozta a szabadkai állami 
tanítóképezdét, hol a r. kath. hitoktató heti 9 órát ad a 
felekezetéhez tartozó növendékeknek, míg a reformátusok 
és evangélikusok csak heti egy órán részesülnek hitokta-
tásban. Felhozta a pécsi hadapródiskolát, hol a mult 
tanévben, még a lelkész ingyen a jánlkozása mellett sem 
lehetett a növendékeket hitoktatásban részesíteni, — míg 
a r. katholikusoknak rendes, intézeti vallástanítójuk van. 
Felhozta a pécsi, megyei alapokból fentartott és a szürke 
nénék gondozására bizott árvaházat , hova sem a ref. 
lelkészt nem bocsátják be, sem pedig a növendékeket 
nem bocsátják ki hitoktatás végett. — Ehhez a sorozat-
hoz még tízszer annyit is adhatnánk, ha sorra vennénk 
az állami és a r. kath. felekezeti intézeteket, a melyek 
mindegyikében háttérbe van szorítva a protestáns vallás-
tanítás ügye. A r. kath. felekezeti intézetek a mi hitok-
tatóinkat soha se bocsátják be, az állami intézeteknél 
pedig a legtöbb esetben csak olyan lóggós tárgy a pro-
testáns vallástanítás, és ha néhol megnyeri is a kellő 
helyet és figyelmet, az nem a meglevő és a paritást biz-
tosító törvénynek, hanem csak az igazgatók jóindulatá-
nak köszönhető. — A »Magyar Szó« »Kiáltó Szó*-jávai 
együtt mi is elvárjuk legfőbb egyházi hatóságainktól, 
hogy emeljék fel már egyszer, de komolyan, tiltakozó 
szavukat ez anomáliák ellen, s követeljék meg a törvény 
szigorú érvényesítését, mind a felekezeti, mind az állami 
intézetek körében. 

A miskolci ref. felső-leányiskola kiegészítése 
tárgyában a Kun Bertalan püspök és Tóth Pál felügyelő 
bizottsági tagok által a kerületi közgyűléshez terjesztendő 



emlékiratot közli a Sárospataki Lapok utóbbi száma. Az 
emlékirat szerint legelső sorban is kiegészítendő volna a 
leányiskola az V. és Vl-ik osztályokkal, miután az állam 
is csak az ilyeneket ismeri el felsőbb nőnevelő intézetek-
nek. Az intézet kiegészítendő volna továbbá taní tónő-képez-
dével, a mi a Ví. osztályra kiegészítés mellett már nem 
já rna nagy nehézséggel, miután a felsőbb leányiskola 
V. és VI. osztálya megfelel a tanítóképző I. és II. osztá-
lyának, s így tulajdonképen csak a III. és IV. osztály 
volna külön szervezendő. E végből az intézet meglevő 
tanerőihez csak még két új t anár t kellene választani. A 
mi a dolog pénzügyi oldalát illeti, a r ra nézve az emlék-
irat a következőket a j á n l j a : 1. Minden egyházmegye 
tegyen alapítványt, felerészben az iskola, felerészben az 
internátusra nézve. 2. Az egyházkerület terjeszsze ki pár t-
fogását segélynyújtása által. 3. Kerestessék meg a konvent, 
hogy a leánynevelést a missziói tárgyak közé sorozván, 
évenként a domesztikából megfelelő segélyben részesítse 
az inlernátussal összekötött felsőbb leányiskolákat. 4. In-
tézzen az egyházkerület feliratot a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz állami segélyadás végett. 5. Keres-
tessék meg Borsodmegye, Miskolc városa, hogy a mint 
segélyezte a miskolci re formátus főgimnáziumot, terjeszsze 
ki jótékonyságát a miskolci felsőbb leányiskolára is, a 
a mely a főgimnázium után legrégebben szolgálja úgy a 
megye, mint a város nevelési érdekeit. 6. Felszólítás 
intézendő hitsorsosainkhoz, hogy a kiket Isten anyagi ja-
vakkal megáldott, á ldozzanak a r ra az általános jótékony-
ságot terjesztő, illetőleg gyakorló intézményre, mely az 
egyháznak és hazának fog nyújtani gazdag kamatot . — 
Őszintén kívánjuk, hogy a nagyfontosságú terv minél 
előbb megvalósulást nyerjen. Protestáns nőképzés és pro-
testáns tanítóképzés a legsürgősebb feladataink közé tarto-
zik; ezekre tehát nem szabad sajnálni áldozatainkat. 

A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye tanítói 
k a r a aug. 1-én tartotta meg Sajószentpéteren rendes évi 
nagygyűlését Boros József lelkész és Nagy Sándor tanító 
elnöklete alatt. A megjelent 42 tanítón kivül jelen voltak: 
Vadászy Pál esperes, Ilidvcgi Benő kir. tanfelügyelő és 
Szuliay Benedek egyházmegyei főjegyző is. A református 
templomban Botos József lelkész mondott emelkedett 
szellemű imát. — Nagy Sándor elnöki megnyitójában a 
tanító feladatáról beszélt. »A mint a jó keresztyénnek 
három csillaga v a n : hit, remény és szere te t ,— épen úgy 
a jó tanítónak is az Isten, a haza és a társadalom szent 
szolgálatában kell tölteni éleiét. Hivatásunk fontos. Szaba-
dokká kell nevelni növendékeinket a bűntől. Szabad 
polgáraivá kell nevelni e háznak és a társadalomnak*. 
— Gööz Ferenc, Ma tó János és Körössy Antal birálóbiz. 
tagok olvasták fel azután b í rá la ta ikat : »A történelem és 
az a lkotmánytan fontosságáról* cimü pályázatra benyúj-
tott 3 terjedelmes pályamunkáról . Nagy Sándor és Papp 
Mihály 10—10 koronát, Osváth Bertalan pedig dicséretet 
nyert dolgozatáért. — Három kiérdemült tanító búcsúzott 
el ez alkalommal kar társa i tó l : Fejes Albert, Nagy János 
é-; Szilágyi János. Az első 39, a második 36, harmadik 50 

évig működött mint tanító az egyházmegyében. Érde-
meiket jegyzőkönyvben örökítették meg. — Papp Mihály 
értekezése következett ezután: »Az iskolai vizsga-rend-
szerről*. Kívánalmát 5 pontba foglalja: 1. Szükséges, 
hogy a lelkész minden hónapban látogassa meg az iskolát 
legalább egyszer. 2. A mulasztások büntetéseit a leg-
szigorúbban hajtsák be. 3. A félévi vizsgákat töröljék. 
4. A körlátogatók jún 10—20-ig látogassák meg az iskolát. 
5. Évzáró vizsgát mindenütt júl. 1-én tartsák. — »A tanítói 
nyugdíjrevizióról* Gööz Ferenc tartott felolvasást. Egy-
séges nyugdíj megvalósulása az alapelve munkájának. E 
dolgozat élénk vitára szolgáltatott alkalmat, mely mindvé-
gig emelkedett szellemű és tanulságos volt. Határozatul 
kimondták, hogy az alapelveket a közgyűlés körvonalozza ; 
az elnököt és 2 jegyzőt megbízza, hogy rövid idő alatt 
egy memorandumot dolgozzanak ki s azt küldjék meg az 
összes magyarországi tanítótestületeknek hozzászólás, eset-
leg elfogadás végett. A nyugdíjrevizió alapelve a követ-
kezők lennének: Szolgálati idő 35 év legyen. 10 után a 
minimum 50 százaléka adassék nyugdíjul. A hátralevő 
25 év alatt , évi 2 százalékos járulékkal a teljes nyugdíj a 
második 50 százalékkal ki lesz egészítve. A nyugdíjmini-
mum 800 korona és a korpótlékok. A nyugdíj növekedé-
sénél a korpótlékok után is 5 és nem 50 százalék kü-
lönbözeti díj fizetendő be. Az állam 600,000 korona 
helyett 1 millióval járuljon hozzá a nyugdíjalaphoz. A 
120,000 korona kezelési költség 50,000-re csökkentendő. 
Az 1200 koronánál nagyobb fizetést élvezők 3 vagy 4 
százalékos évi járulékot fizetnek. — Egyházmegyei kép-
viselőül az elnök mellé Gööz Ferenc kazinci tanítót, az 
igazgató-választmányba rendes tagul még Kökécsdy Pált 
választották meg 3 évi időtar tamra. — A tanítói egylet 
pénztári állása 4343 korona 144 fillér. — A minisztérium-
tól leérkezett és megerősített egyleti alapszabályzatokat 
a jegyzőkönyvvel együtt közgyűlés kinyomatja. A nép-
könyvtárak és az énnekkarok felállítását elvben elfogadja. 
Az 1893-ban kiadott tanterv revízióját sürgeti s az egy-
házmegyei közgyűlés elé indokait felterjeszti. — A mis-
kolci országos ev. ref. tanítói nagygyűlésre képviselőkül 
kiküldték: Nagy Sándor, Körössy Antal, Papp Mihály, 
Gööz Ferenc és Nagy Jenőt. — Körössy Antal főjegyző 
helyére Papp Mihályt, aljegyzőnek pedig Nagy Jenőt 
választották meg. (M. Sz.) 

A kolozsvári ref. theol. fakultásnak a mult 
tanévben 400 hallgatója és 49 tanárjelölt benlakója volt. 
Az év folyamán négy ízben tartottak lelkészi vizsgálato-
kat. Az alapvizsgára 10 ifjú jelentkezett, a kik közül 
általános jó osztályzatot nyert 3, elégségest 7. Az első lelkész-
képesítő vizsgára előállott négy végzett theológus, a kik 
közül jó eredmény nyel vizsgázott 2, elégségessel szintén 2. 
A második vizsgát 6 segédlelkész tette le, és pedig négy 
jelesen. 1 jó és 1 elégséges eredménynyel. A rendkívüli 
képesítő vizsgálaton első lelkész-képesítő vizsgára 4 vég-
zett theologus jelentkezett, a kik közül kettő általános 
jeles, 1 jó és 1 elégséges osztályzatot nyer t ; mig a II-ik 
képesítő vizsgára előállott 4 segédlelkész közül ketőt 



általános jó-val, 2 pedig elégségessel tette le a vizsgát. 
A jövő tanévre nézve a következő értesítést teszi közzé 
az igazgatóság. 1. Az 1900/ 1901-iki tanév ünnepélyes 
megnyitása szeptember hó 9-én, vasárnap d. e. 11 órakor 
lesz a fakultás dísztermében. 2. A felvételért való folya-
modványok, érettségi bizonyítványnyal, illetőleg annak 
hitelesített másolatával, vagy leckekönyvvel (index), hitelesített 
anyakönyvi kivonattal és családi értesítővel felszerelten és 
a fakultás igazgatóságához címzetten folyó évi augusztus 
hó 20-ig küldendők be. Később érkezett folyamodványok 
nem vétetnek tekietetbe. A folyamodványok felzetén meg-
jelölendő a folyamodó lakása és utolsó postája. A folya-
modók a beadásra kitűzött határidő után 8 nap alatt 
értesíttetnek folyamodványaik miként történt elintézéséről. 
A volt növendékeknek, a menyiben nem jótéteményesek, 
elég csak levélben jelentkezniök. Az állami jótéteménye-
seknek évről-évre kell folyamodniok, a 2. pontban jelölt 
módon szerelve fel folyamodványaikat, s azokat, a nagymél-
tóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézetten, a 
fakultás igazgatóságához kell beküldeniök. A ki azonban 
augusztus 20-ig nem jelentkezik, vagy nem folyamodik, 
eltávozottnak tekintetvén, helye mással töltetik be. A 
jövő 1900/1901-iki tanévre a fakultás mélt. elöljárósága 
a thcölogus ifjak felvételét illetőleg kimondotta, hogy a 
hiitanhallgatók közül a stipendiumban részesülök csak a 
80—50 frt (160—100 kor.) díjfizetők közé vehetők fel, 
mig a többiek — valamint az ujonan jelentkezők is — 
a 80—25 frtos (160—50 kor.) fizetők közé. > Jeles« 
érettségi bizonyitványnyal jelentkező theol. ifjak már azon-
nal vagy ösztöndijra, vagy teljesen ingyenesen vétetnek 
fel. A theologus ifjakért — a kötelező tárgyakért — az 
egyetemi tandíjat a fakultás fizeti. A hittanhallgatók részére 
tizenöt 200—200 koronás és egy 180 kor. ösztöndíj, 
továbbá a legáczió jótéteménye helyeztetik kilátásba. 4. A 
bölcsészethallgat ók évi 300 kor. rendes, illetőleg a régi 
növendékek közül öten 200 kor. kedvezményes díj fizetése 
mellett vétetnek fel. Az ellátási díjat három egyenlő rész-
ben (szeptember, január és április) kell fizetni, de indokolt 
kérelemre az intézet igazgatója havi díjfizetést is enge-
délyezhet; úgy azonban, hogy a dijat a hónap öt első 
napján feltétlenül be kell fizetni, mert különben az étkezés 
a hátralékosoktól elvonatik. 5. A beiratáskor minden 
egyes felvett növendék kivétel nélkül 20 kor. beiratkozási, 
felszerelési, könyvtári stb. díjat tartozik fizetni, mely 
fizetés alól felmentés senkinek nem adatik; végül az 
intézeti törvények 1 példányát tartozik megvenni (40 fill.) 
6. A beiratások a jövő tanévre szeptember 7. és követ-
kező napjain lesznek. 7. A benlakásra felvett ifjak 
szeptember hó 7-től kezdve jöhetnek. A tápintézetben a 
főzés szept. 8-án kezdődik. Szeptember 7-ike előtt senki 
benlakást és szeptember 8-ika előtt senki kosztot az inté-
zetben nem kaphat , még külön kérelemre sem. Az inter-
nátusi ellátás lakásból, fűtéssel és világítással, étkezésből 
— reggeli, ebéd és vacsora — áll. 8. A theologiai alap-
és lelkészképesítő vizsgák (kápláni és papi vizsgák) szep-
tember 10—12. napjain fognak megtartatni. E vizsgákra 

a jelöltek szeptember 9-én, illetőleg a papi vizsgát teen-
dők szeptember 10-én tartoznak a fakultás igazgatójánál 
jelentkezni, nála okmányaikat (indexeiket, illetőleg első papi 
vizsgái és szolgálati bizonyítványaikat) bemutatni és a képe-
sítő vizsgák jelöltjei vizsgadíj cimen szeinélyenkint 10—10 
koronát s a kiállítandó bizonyítványért külön 5 kor. lefizetni 
9. A javitó és pótvizsgálatok a beiratások ideje alatt, 
szeptember 7 — 8 napjain lesznek. Az ezen napokat elmu-
lasztók csak a tanári kartól külön kért és teljesen indo-
kolt kérelemre nyert engedély mellett tehetnek később 
szigorlatot; de a mig szigorlataikat le nem tették, semmi-
féle intézeti kedvezményes jótéteményben nem részesül-
hetnek. 10. Esetleges tudakozódások a theolológiai fakultás 
igazgatójához intézendők (Kolozsvár, Külmagyar-utca 1-sŐ 
szám.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Fordulat jele a francia közgondolkozásban. 

A reimsi biröság nem régen pénzbüntetésre és kártérítésre 
itélt egy ultramontán lapot egy kilépett r. kath. pap gyalázása 
miatt. Jellemző, hogy a bíróság védelmébe vette az illető 
papot, mivel szabad elhatározásából lépett ki a papi rend-
ből. Eddigelé becstelennek és a törvény védelmén kivül álló-
nak tartottak minden kilépett papot és a polgári anyakönyv-
vezetők megtagadták az ilyenektől házasságuk megkötését. 
Most pedig a reimsi bíróság a következőleg indokolta 
meg ítéletét: »Mindenki, a ki megmarad abban a társa-
ságban, a melylyel lelkében meghasonlott : becstelenséget 
követ el, és valakiről ily becstelenséget tételezni fel: annak 
becsülete és tekintélye ellen elkövetett sérelmet képez«. 
Ugylátszik tehát, hogy a közgondolkozás fordulat előtt áll a 
pápistasággal való szakítás megítélése tekintetében. 

* P á p á s p o g á n y - b a b o n a s á g . Egy olasz bibliaárus 
a következő, a pápistaságra jellemző dolgot beszéli: Gala-
tone városa és környéke a mult nyáron hónapokon át 
tartó szárazság miatt szenvedett. Miután haszontalannak 
bizonyultak a processziók, az engesztelő imák, áldozatok 
és az időjárás csak nem változott meg, — a papok a 
helyi védő szenteket tették felelősekké a bajért és azok 
képeit nyilvános vezeklésre ítélték. A szentek szobrainak 
kezeit összekötözték, nyakukba kötelet akasztottak és levet-
ték fejőkről az aranyos koronákat. Fényes ruháikat levon-
ták, rongyokba öltöztették és így meggyalázva hurcolták 
őket végig az utcákon, a sokaság által követve. A nép 
egy része sírt, a másik része átkot szórt a kemény szivű 
szentekre, némelyek pedig parancsoiólag követelték tőlük, 
hogy most már adjanak végre esőt. — Valódi pogány 
látvány volt ez a »keresztény* városban. 

* Protestáns egyházak federációja Német-
országon . A német birodalom hivatalos államvallása a 
protestantizmus ugyan, de az egyes birodalmi részek 
protestáns egyházai közt eddigelé még mindig hiányzik 
a politikaihoz hasonló nemzeti egység. Az újabb időben 
mindinkább erőteljesebben hangzott fel egyházi körökben 



az az óhajtás, hogy a tartományi egyházakat szorosabb 
viszonyba kellene hozni egymással. Ez egyházi föderáció-
nak Beyschlag hallei theologiai tanár lett a szószólója, 
ki nem régen egy röpiratot irt e tárgyban és azt Német-
ország minden protestáns lelkészéhez megküldötte. A röp-
irat c ime: »A német protestáns egyházak közti szorosabb 
unió szükségessége*. Beyschlag propoziciója szerint a helyi 
egyházak nem veszítenék el a federációban történeti 
identitásukat, pl. a porosz prot. egyház, a melynek sum-
mus episcopusa a császár, megmaradna a szövetség élén. 
Hasonlókép változatlanul maradnának a konfessziók is és 
az egyházak federációja csupán a praktikus életre nézve 
történnék, pontos kijelölése mellett a megvalósítandó kö-
zös céloknak. Ezek közt legfőbb volna a r. kath. vidéke-
ken elszórtan fekvő protestáns egyházak gondozása és 
támogatása ; a másik pedig, egy, az államihoz hasonló 
egységes egyházi kormányzat és egyházpolitika megterem-
tése. Az egyházak e federációja kifejeződést nyerne egy 
egyetemes protestáns szinódusban, a melyben a tartományi 
egyházak és az egyes gyülekezetek képviselői foglalnának 
helyet, meghatározandó arányban. A szinodusnak bizonyos 
arányban világi tagjai is lennének. Poroszország, Würtemberg, 
Hessen-Darmstadt, Baden és Weimar készek már a tervet 
megvalósítani, és remélhető, hogy a többi tartományok is 
hozzá fognak járulni. A császár maga is hajlandó támo-
gatni az eszme megvalósítását, feltéve, ha a vezérlő szerep 
a porosz államegyháznak biztosíttatik. — Valóban kívá-
natos volna a német protestáns egyházak e federációja. 
A pápistaság egyházi és politikai tekintetben folyton 
hódít Németországon; nagy és döntő súlylyal esnék tehát 
a latba, ha vele szemben és a protestantizmus érdekei-
nek előmozdítása végett egy egységes, erős nemzeti prot. 
egyház állana. 

* A s z o c i á l - d e m o k r a t a e s z m é k mindinkább terje-
dőben vannak a németországi házi cselédek körében. A 
szociál-demokrata párt nagy számmal küldi ki ügynökeit 
közéjük, főként a helynélküliek közé, hogy megnyerje 
őket a maga részére. Különösen a nőcselédek hajlandók 
a szociálista maszlag befogadására, s ennek eredménye-
képen újabban egész kérdéssorozatot terjesztenek az őket 
felfogadni akaró háziasszonyok elé. E kérdések közül 
nem egy igen érdekes és világot vet a szociálista esz-
mékkel szaturált cselédség gondolkozására és igényeire. 
Pl. -Hány órakor kell kelnem hétfőn reggel, vasárnapi 
kimenőm után ?« »Mennyi pihenési időt enged ebéd után ?< 
• Ugyanabból az ételből kapok-e, a melyből a gazda 
eszik?* >Szabad-e könyveket és újságot olvasni?* »EI-
viszi-e a cselédet néha sz ínházba?* »Mi okból távozott 
legutóbb a cselédje?* »Milyen látogatások vannak meg-
engedve és hol fogadható a vendég?* »Kisasszonynak 
szólítja-e a cselédet, vagy csak a kereszt-nevén?* »Maga 
megy-e a piacra az úrnő, vagy csak a cseléd ?« stb. — 
Bizony úgy látszik, hogy Németországon is ismerik a 
cseléd mizériákat. 

* A p r o t e s t a n t i z m u s Por tugá l i ában . Portugáliá-
ban a protestánsok száma körülbelől csak 15 ezer. Lis-

sabonban négy prot. gyülekezet van, de ezek is csak az 
újabb időben alakultak, főként az angolok kezdeménye-
zésére és támogatásával. Kettő közülök anglikán, egy 
presbiteriánus, egy pedig baptista. A protestáns istentisz-
teletek hallgatói, valamint az áttérők folyton szaporod-
n a k ; — de bizony még igen-igen gyenge a protestantiz-
mus. Az ősi pápista nevelés oly lelki sötétséget borított 
itt már az emberekre, hogy azt még az evangelium fénye 
is csak lassanként tudja áttörni. De a mi késik, nem 
múlik és a Krisztus diadalra fogja vinni a maga ügyet 
még Portugáliában is. 

* S e g é d l e l k é s z k e r e s t e t i k Mezőtúrra. Feladat : 
a lelkészi teendők végezése, felváltva a másik lelkészszel. 
J avada lma: mosáson kivül teljes ellátás és havi 25 frt 
fizetés, a melyhez, a felülfizetésekből átlag 10—15 frt 
mellékjövedelem járul. Az állás minél előbb elfoglalandó. 
Ajánlatok Mtiszt. özv. Lukács Dánielné asszonyhoz inté-
zendők. 

GYÁSZROVAT, 
S ü t ő Károly, az abauj-vág-ércsi ref. egyház lel-

késze, élete 35-ik évében elhunyt. 
Ablonczy P á l keleméri ref. lelkész, mult hó 28-án, 

hosszas betegeskedés után elhunyt. 
Nyugodjanak békével! 

Pályázat rendes tanári tanszékre. 
A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-kollégium elöljárósága, 

a főgimnáziumánál rendszeresített vallástanári rendes tan-
szék betöltésére pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak a 33—1897 konventi jegyzőkönyvi 
szám alatt körülirt képesítettséggel rendelkező ref. lelké-
szek s lelkészjelöltek. 

A tanszék javadalma évi 2800 korona törzsfizetés, 
egy 200 és négy 400 koronás ötödéves korpótlék; 
600 korona szálláspénz, esetleg természetben lakás. 

A megválasztandó, ha középiskolai rendes tanári 
szolgálati éveket tud kimutatni, ezek, 10 év keretén belül, 
korpótlék szempontjából az illető javára beszámíttatnak, 
mig a tisztán lelkészi szolgálatok nem. 

A tanszék 1901 szeptember hó 1-én foglalandő el. 
A megválasztandó tanár kötelessége a főgimnázium-

ban és tanítóképzőintézetben a vallástant, szükség ese-
tén, képesítettségének megfelelően más tárgyakat is, leg-
fölebb heti 20 órán tanítani, az iskolai istentiszteleteket 
vezetni, a konfirmálandó és legációba menő ifjakat elő-
készíteni. 

A megválasztandó az 1894. évi XXVII. t.-cikk 
alapján létesített tanári nyugdíjintézet köteles tagja lesz. 

A pályázók végzett tanulmányaikra, képesítettségre, 
esetleg vall. tanári szolgálatokra vonatkozó okmányaikat, 
az erdélyi ref. egyházkerület igazgatótanácsához cimzet' 



kérésök kíséretében, a nagyenyedi ev. ref. Bethlen-kollé-
gium elöljáróságához 1900 szeptember hó 15-ig nyújt-
sák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgatótánácsától 
Kolozsvárt, 1900 augusztus 7-én. 

Dr. Bartók, Parádi Kálmán, 
elnök. tanügyi előadó. 

3065/1900. sz. Pályázati hirdetmény. 

Az iglói ágost. hitv. evang., államilag segélyezett 
főgimnáziumban az 1900—1901-ik tanév kezdetén, az iglói 
ág. hitv. ev. egyházközség, mint fentartó hatóság által, 
választás útján betöltendő rendes, esetleg helyettes tanári 
állásra pályázat hirdettetik. 

Ezen tanári állásra pályázhatnak oly ág. h. ev. 
vagy ev. ref. vallású tanárok vagy tanárjelöltek, kik a 
latin nyelvből és egy másik gimnáziumi tantárgyból nyer-
tek vagy nyerni akarnak középiskolai tanári képesítést. 

A rendes tanár javadalmazása 1200 frt fizetés, 
mely az állammal kötött szerződés értelmében 1400 és 
1600 frtra emelkedhetik; az iglói főgimnáziumban töltött 
szolgálati évek után számított, legfeljebb öt, 100 frtos 
működési korpótlék és 200 frtos lakbér. 

A helyettes t anár javadalmazára 800 frt. 
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 
1900. szeptember l-ig alulírott egyházfelügyelőnél nyúj-
tandók be. 

Iglón, 1900. évi augusztus hóban. 

Topscher György, 
egyházfelügyelő. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett békési ev. ref. gimnáziumban 

a Vll-ik osztály a jövő 1900/1-ik tanévre megnyittatván, 
pályázát hirdettetik a következő tanszékekre: 

1. Latin-görög nyelvi rendes tanszékre; továbbá 
2. Latin-magyar nyelvi és 
3. Mathematika-fizikai helyettes tanári állásokra. 
A latin-görög tanszék betöltése a vallás- és közokt. 

minisztérium jogkörébe tartozik. A rendes tanszék java-
dalma 2400 kor. törzsfizetés, 400 kor. lakáspénz, 200 kor. 
ötödéves korpótlék. 

A helyettes tanszékek javadalma 1800 korona. 
A fizetések évnegyedes részletekben előre adatnak. 
A helyettes tanárokra nézve az első év próbaévül 

szolgál; későbbi alkalmaztatásuk s állandósításuk, szolgá-
lati ügyességükön kivül, az oklevél megszerzésétől függ. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású tanárok és tanár -
jelöltek. 

A pályázati kérvények, az életkort, vallást, végzett 
tanulmányaikat, eddigi szolgálataikat s védkötelezettségii-
ket s egészségi állapotukat igazoló okmányokkal ellátva, 
augusztus hó 24 napjáig, az igazgatótanács elnökségéhez 
küldendők. 

A véglegesen alkalmazott tanárok az országos nyug-
díjintézetnek jogosult és kötelezett tagjai. 

Az alkalmazott tanárok, mindaddig, mig az intézet 
tanerőkkel teljesen ellátva nem lesz, heti 20—22 órán 
kötelesek tanítani. 

Megjegyeztetik, hogy az állammal kötött szerződés 
értelmében, annak idején 2600, 2800, 3200 és 3600 koro-
nás tanári törzsfizetések is fognak rendszeresíttetni. 

Békés, 1900. augusztus hó 8-án 

Szegedi Károly, s. k. 
1—2 az ig. tanács elnöke. 

Pályázat tanári állásra. 
A szarvasi, államilag segélyezett ág. h. ev. főgim-

náziumnál a latin-német és mathematika-fizikai tanszékekre 
pályázhatni. Latin-német képzettségűek hiányában a latin 
s magyar nyelvre képzetteknek van előnye. * 

Az alkalmazandó rendes tanár évi díja 1200 frt 
törzsfizetés, 250 frt lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pót-
lék, mely utóbbi előny az alkalmazandó véglegesítésétől 
számít. 

A rendes tanárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 frtig 
emelkedhetik. 

Üresedés és kiválóság esetén előléptetésre van 
kilátás. • 

Az intézetbe lépő az országos tanárnyugdíjnak köte-
lezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak kilátással véglege-
sítésre, s oklevelesek, a próba év után figyelemben része-
sülnek. 

Nem oklevelesek csak helyettesekül alkalmazhatók. 
Ezek évi díja 800 frt és 100 fr t lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, 
képesítésükre, egészségükre, eddigi szolgálataikra, had-
kötelezettségükre vonatkozó irataikat augusztus hó 18-áig 
a főgimnázium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus végén tartozik 
elfoglalni. 

Szarvason, 1900. július 19. 

Mikolay Mihály, 
3—3 főgimnáziumi felügyelő. 

* A mathematika-fizikai tanszékre a nagym. minisztérium 
nevezi ki a pályázók közül az alkalmazandót. Ezért a folyamodvány 
a nagym. minisztériumra cimzendő. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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Belmissziői értekezlet Pozsonyban. 
Magy. Prot . írod. Tá r sa ságunk tavalyi, deb-

receni közgyűlését megelőzőleg Lapunk adott 
hangot annak az óha j tásnak , hogy a közgyűlés 
alkalmával , a mikor az ország minden részéből 
összesereglenek a két tes tvéregyház érdeklődő 
és buzgó tagjai, — ta r t sunk egy nagyszabású 
belmissziői ér tekezletet , megbeszélendők ba ja inkat 
s keresendők a kibontakozás és a gyógyítás 
eszközeit. Szavaink biztató visszhangot nyertek 
mindenfelől , de a szép tervet , — ne keressük, 
mi okok miatt, — megvalósí tani nem lehetett. 
De ha nem lehetet t is, az eszme sem nem halt 
meg, sem nem aludt el. Fe lkaro l ta legelső sor-
ban is a dunamel léki ref. egyházkerüle t ér tekez-
lete ós felkérte az írod. Tá r sa ság elnökségét, 
hogy tegye lehetővé vándorgyűléseivel kapcso-
latban belmissziői ér tekezle t tar tásá t . — Majd 
ugyancsak felkarolta az eszmét a budapest i ref. 
ós evang. egyházak havi közös belmissziői érte-
kezlete, s ez óvi utolsó összejövetelén felkérte 
elnökét, Szilassy Aladárt , a szükséges lépések 
megtételére , az iránt, hogy az Írod. Tá r saságnak 
f. év szeptemberében, Pozsonyban ta r tandó köz-
gyűlése a lkalmával a belmissziői ér tekezlet is 
meg ta r tha tó legyen. 

Örömmel tuda tha t juk immár azt is, hogy a 
megtet t lépések, mind az írod. Tá r sa ság elnök-
ségénél, mind a tá rsaságot vendégéül fogadó 
pozsonyi evang. egyház elöl járóságánál s ikerre 
vezettek ós az óhaj to t t belmissziői ér tekezlet 
Pozsonyban, f. óvi szep tember hó 19-én meg 
fog tar tatni . 

Ez ér tekezle t re és annak teendőire nézve 
örömmel közöljük a következő ér tes í tés t és tisz-
telettel kér jük lap társa inkat is annak átvételére. 
Méltó, hogy ez az ér tes í tés és a meg ta r t andó érte-
kezlet méltó visszhangot keltsen az egész magyar 
p ro tes táns egyházban. Itt az ideje, hogy ne csak 
beszéljünk, hanem tegyünk is m á r valahára . 

Értesítés a pozsonyi belmissziői értekezlet 
tárgyában. 

A budapest i ág. ev. és ev. ref. egyházak 
tagjai által ez évben tar tot t utolsó belmissziői 
értekezlet kívánatosnak je lentet te ki, hogy, a 
M. Prot . Irodalmi Társaság Pozsonyban tar tandó 
közgyűlése idején egy belmissziői értekezlet is 
tar tassék, abban a reményben, hogy abban a 
közgyűlés alkalmával megjelent prot. férfiak 
részt veendenek, s azzal a célzattal, hogy azon 
egy országos belmissziői egyesület alakít tassák, a 
melynek feladata lenne a belmissziői tevékeny-
ség i ránt mozgalmat támasztani , illetőleg azt 
irányítani és támogatni . 

Az értekezlet ennek keresztül vitelével alól-
irott elnökét akképen bizta meg, hogy az előkészítő 
lépéseket, az ér tekezlet általa felkérendő tagjai-
nak támogatásával , tegye meg. 

Örömmel je lenthetem megbízóimnak s álta-
lában az érdeklődőknek, hogy úgy az első sor-
ban megkerese t t ft. dr. lialtik püspök úr, vala-
mint nagys. Giintlier M. Vilmos kir. tanácsos úr , 
mint a pozsonyi rendező bizottság elnöke há-
lára ketelező készséggel tették lehetővé az ér-
tekezlet megtar tását , utóbbi felajánlván a köz-
gyűlés napjának, t. i. /'. é. szeptember 19-énelc 
délutánjára az ág. ev. theol. akadémia könyvtár-
termét. Más idő nem állván rendelkezésükre , azt 
köszönettel fogadtam. 

A budapest i ér tekezlet több tagjával tartot t 
tanácskozásokban összeállítottuk a pozsonyi érte-
kezlet p rogrammjá t is, valamint lehetőleg elő-
segítendő azt, hogy az ér tekezleten ne csak 
beszéljünk, de annak a kivánt gyakorlat i ered-
ménye is meglegyen, — egy belmissziői egye-
sület a lapszabály-tervezetet is készítet tünk. 

A programm szerint az értekezlet énekkel 
(»Erős v á r u n k a ) és imával kezdődik, és ugyan-
így fejeztetik is be. A rövid elnöki megnyitó 
után a belmissziői munkáról ós annak eredmé-
nyeiről szóló e lőadás következik, melyet nt. 
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Mayer E n d r e eper jes i theol. akad. t aná r ú r volt 
szives elvállalni, a ki nemcsak minden részle-
tét ismeri e tevékenységnek nálunk és a kül-
földön, de maga is buzgó munkás . Az e lőadás 
után következnék az országos belmissziói egye-
sület mega lko tásá ra vonatkozó javaslat , illetőleg 
a már emlí tet t s a lább közölt tervezet feletti vita. 

Ezek szerint a megbíza tásban e l jár tunk, s 
az ér tekezlet , az illetők szives e lőzékenysége 
folytán meg fog tar ta tni . Es a midőn a r r a az 
érdeklődők tigyelmót már most felhívom, azzal 
az óhajjal zárom be e közleményt, va jha a r ra 
az é r tekez le t re mindazok megje lennének, a kik-
nek az evangél ium ügye ós prot. egyházaink 
bajai a szivökön fekszenek ; az Úr pedig kisér je 
áldásával ama tanácskozásokat , a melyek kizá-
rólag csak az () dicsőségét ós az () országának 
épí tését célozzák ! 

Szilassy Aladár. 
* 

A Magyar Evangéliumi Misszióegylet 
alapszabályai. 

I. Szakasz. 

Az egylet cime, székhelye, célja és eszközei. 

1. §. Cim. 
Az egylet c ime: »Magyar Evangéliumi Misszióegylet.« 

2. §. Székhely. 
Az egylet székhelye: Budapest. 

3. §. Az egylet célja. 
Az egylet célja: az evangélium terjesztése és az 

evangéliumi élet fejlesztése társadalmi úton. 
4. §. Eszközök. 

Az egylet céljainak megvalósítására szolgálnak : 
a) a Szentírás olvasása és terjesztése; 
h) evangéliumi szellemű lapok és könyvek ter-

jesztése ; 
c) felolvasások és vallásos összejövetelek tartása; 
d) vasárnapi bibliai iskolák, 
e) ifjúsági egyletek, nőegyletek és mértékletességi 

egyletek alkotása. 

II. Szakasz. 

Az egylet viszonya az egyházi hatóságokhoz. 

Az egylet működésében általában s különösen, he-
lyi egyletek szervezésében az egyházi hatóságokkal egyet-
értőleg jár el, s a lelkészek működését támogatja. 

III . Szakasz. 

Az egylet tagjai. 

5. §. A tagokról. 
Az egylet tagjává lehet mindenki, a ki hisz Jézus 

Krisztusban, Isten egyszülött fiában és Megváltónkban, 
s a ki az Idvezítő követésére komolyan törekszik. 

6. §. A tagok kötelezettsége. 
A tagok vagy örökös, vagy alapító, vagy pártfogó 

vagy rendes, vagy pártoló tagok. Az örökös tagok egy-
szersmindenkorra 1000 koronát, az alapító tagok egy-
szersmindenkorra 300 koronát, a pártfogó tagok éven-
ként 50 koronát, a rendes tagok évenként 10 koronát s 

a pártoló tagok évenként 5 koronát fizetnek. A tagok 
kötelesek az önként elvállalt munkát végezni, tagsági di-
jaikat befizetni, s őrködni, hogy az egyesület valóban 
evangéliumi keresztyén szellemben vezettessék. A tagsági 
kötelezettség 3 évre terjed. A ki 3 év leteltével kilépését 
be nem jelenti, újra tagsági kötelezettséget vállal 3 évre. 

7. §. A tagok jogai. 
A tagok a közgyűlésen tanácskozási és szavazati 

joggal birnak. Egyházi hatóságok, gyülekezetek, a mennyi-
ben tagokká lesznek, s fiók-egyletek, valamint az egylettel 
fiók-egyleti viszonyban álló ifjúsági egyletek, nőegyletek 
és mértékletességi egyletek Írásban megbízott egyén által 
képviseltetik magukat a közgyűlésen. Ily megbízottak a 
közgyűlésen szintén birnak tanácskozási és szavazati jog-
gal ; de tisztviselőkül s választmányi tagokul nem választ-
hatók. 

IV. Szakasz. 

Az egylet szervezete. 

8. §. Az egylet szervezéséről. 
Az egylet ügyeit a közgyűlés s az ez által 4 évre 

választott igazgató-választmány vezeti. A választmány tagjai 
1. az elnök, 2. az alelnök, 3. a titkárok, 4. a jegyző, 5. 
a pénztáros, 6. az ellenőr,s legalább 10 választmányi tag. 
A választmányi tagok száma a szükséghez képest emelhető. 
A mennyiben az egylet a megnevezetteken kivül más 
tisztviselőket óhajt választani, ezek is tagjaivá lesznek a 
választmánynak. 

9. §. Az elnök és alelnök hatásköre. 
Az elnök vezeti a közgyűlés és választmány tanács-

kozásait s képviseli az egyletet más egyletekkel s a ható-
ságokkal szemben. Az elnök lakása rendszerint Budapest. 

Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén végzi 
az elnök teendőit. 

10. §. A titkárok teendője. 
Az egylet egyelőre egy főtitkárt s két utazó titkárt 

választ. Később az utazó titkárok számát szaporítja. A 
főtitkár vezeti és irányozza az egylet munkásságát . A két 
utazó titkár evangéliumi előadások s összejövetelek tar-
tását s helyi egyletek alkotását kezdeményezi, s a már 
meglevő egyleteket erősíti. A főtitkár tiszteletdíját s az 
utazó titkárok fizetését a választmány állapítja meg. A 
főtitkár Budapesten lakik; az utazó titkárok lakása más 
városban is lehet. 

11. §. A jegyző teendője. 
A jegyző vezeti a közgyűlés s a választmány jegy-

zőkönyveit. 
12. §. A pénztáros és ellenőr teendője. 

A pénztáros a pénztárt kezeli, a hátralékosokat 
meginti; azoknak, kik 2 éven át nem fizetnek, kizárására 
vonatkozólag a választmánynak javaslatot, tesz s a választ-
mány erre vonatkozó határozatát a közgyűlés elé terjeszti. 
A kizárás akkor lesz végleges, ha a közgyűlés a választ-
mány határozatát megerősíti. Ha valaki a közgyűlés hatá-
rozata előtt tartozásának eleget tesz, arról a pénztáros 
jelentést tesz a közgyűlésnek, s ez esetben a közgyűlés a 
választmány kizárási határozatát megsemmisítheti. 

13. §. A közgyűlésről. 
Közgyűlés a választmány által meghatározandó 

helyen évenként egyszer tartandó. Szükség esetén az 
elnök rendkívüli közgyűlést hívhat össze. A közgyűlésen 
a jelenlevők többsége határoz. A közgyűlés imával kez-
dendő és végzendő. 

14. §. A választmány. 
A választmány lehetőleg minden évnegyed elején 

tart gyűlést. Határozathozatalra, a tisztviselőket is befog-
lalva, 7 tag jelenléte szükséges. Véglegesen csak akkor 



lehet taggá valaki, ha a vá lasz tmány az illetőt tagul el-
fogadta. A mennyiben a vá lasz tmány valakit tagul el nem 
fogadna, az esetleg időközben befizetett összeg az illető-
nek visszaszolgáltatandó. 

V. Szakasz. 

Záróhatároz atolc. 

15. §. Az egyesület vagyonának hováfordításáról, 
felosztás esetén, az utolsó közgyűlés ha tároz . E közgyűlés-
nek a vagyon hová fordí tására vonatkozó ha tároza ta azon-
ban csak akkor érvényes, ha a meghívón világosan ki 
volt téve, hogy a t anácskozás tárgyát a vagyonról való 
intézkedés is képezni fogja. 

16. §. Azon esetben, ha az a lapszabályokban meg-
határozot t célt és el járást , illetőleg hatáskörét az egylet 
meg nem tar t ja , a magyar királyi kormány által, a mennyi-
ben további működésének folytatása által az állam vagy 
az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladék-
talanul felfüggesztetik és a felfüggesztés után elrendelendő 
alapos vizsgálat e redményéhez képest végleg fel is oszlat-
tatik, vagy esetleg az a lapszabályok legpontosabb meg-
tar tására , különbeni feloszlatás terhe alatt, köteleztetik. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

Irta: Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

(Folytatás.) 

A régi fegyelmezés elenyészésének legfőbb okai. 

A régi szigorú fegyelem lassú megszűnésének egyik 
legfőbb oka volt, hogy az idővel együtt változnak az esz-
mék is, és így a vallásról és erkölcsiségről alkotott 
fogalmak is vál tozásnak, megtisztulásnak vannak alávetve. 
Az eszmék tör ténetében egy folyton tar tó reformáció 
megy végbe. Minden év az egész négy század folyama 
alatt ú jabb és ú jabb reformot hozott létre a vallásos 
közgondolkozásban; s ez a reformáció ma is tart . s ta r -
tani fog mindaddig, míg el nem éretik az a tiszta, ideális 
állapot, melyre Jézus céloz, m o n d v á n : »Az Isten lélek, 
a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják* . Kálvin nézetét , tanait minden reszletében, azt 
hiszem, ma a legorthodoxabb kálvinista theologus sem 
irná alá. 

Igy kellett tehát megváltozni az idővel az egyházi 
fegyelemről táplált nézeteknek, nemcsak nálunk, hanem 
külföldön is. A mi jónak, természetesnek, igazságosnak 
látszott a XVII. században , azt nem találhatták annak 
a XVIII. század végén. 

A tisztultabb izlés, az emelkedettebb szellem keretébe 
nem férhetett bele többé a gyászruhában és egyéb 
külső fo rmakban nyilatkozó vezeklés, akkor, mikor nyilván-
valóvá vált, hogy a sziv mégis romlott maradha to t t , ha 
e külsőségeknek eleget tett is különben; és megfordítva, 
a sziv lehetett t isztatalan, s épen azoknál, a kik az elté-
velyedett felett ítéletet hoztak, csak a r ra kellett vigyáz-
niok, hogy külsőleg összeütközésbe ne jöjjenek a törvé-
nyekkel. — Igy számta lan bűn maradhato t t eltitkolva, 
az egyén bizonyos fokú ügyessége mellett, — esetleg 
súlyosabbak még azoknál is, a melyeket megbüntettek, — 
a melyeket csak a mindentudó Isten tudott. Nem könnyen 
ju that tak-e az emberek azon gondolatra, hogy az egész 
ceremoniál is e l járás ismétlődése annak, a miről Jézus 
szóllotí a publ ikánus és farizeus pé ldáza tában? Továbbá 

azt is be kellett látni, hogy a fegyelemnél sokkal bizto-
sabb eszköze az erkölcsi képzésnek a nevelés és tanítás. 
A metsző kés nem az egyetlen orvosi eszköz; sokkal 
többet tesz a beteg lábraal lására a tiszta, egészséges 
levegő és a tápláló étek. Mily ellentmondás a fegyel-
mezés által való javí tásban az. hogy épen attól vétettek 
el az egyház javai, a kinek ar ra a legnagyobb szük-
sége vo l t? ! Ennek a képtelenségét, — de még csak az ige 
hallgatására vonatkozólag — már Tóth Ferenc is észrevette. 
Miért til tanánk el, mondja, híveinket az ige hallgatásától, 
mikor templomaink még más felekezetűek előtt is nyitva 
á l lnak? 

A fegyelemben folyton hangoztatot t elv volt az 
egyenlőség szemmel tar tása, a személyválogatás nélküli 
büntetés ; de ezt az elvet a kiváltságosokra nézve soha sem 
lehetett alkalmazni. A hol a papság egy bizonytalan 
alapon maradha t meg hivatalában, minő a papmarasz tás 
elve ; miként mérhet ott a papság egyenlő mértékkel, épen 
azokkal szemben, a kik a pap megmarasz tásában a ve-
zérlő és döntő szerepet viszik ? S ha mégis vakmerő volt 
vele élni: kenyerével játszott . Ezért mondja Tóth Ferenc: 
»Maguk az egyházi szolgák is segítik nagy részt az egy-
házi fenyítéknek semmivé létét, mivel igen sokan látták, 
hogy ennek gyakorlása legtöbbször gyűlölséggel, sokszor 
ecclesia vesztéssel van összekötve; tehát önkényt befogják 
szemeiket, hogy az ő hallgatóik erkölcstelensegét ne lás-
sák*. De ha a nagyok bűnei előtt szemet hunytak, a 
kicsiny emberekét pedig ostorozták: nem támasztot tak-e 
ezzel ellenkezést, haragot gyűlölséget? 

Egy szegény, külső tekintélyek nélküli lelkész mi-
képen is mert volna fegyelmet gyakorolni azok felett, a 
kiktől függött sovány kenyerének m e g m a r a d á s a ? 

A fegyelmezésbe ezenkívül másnemű hibák és vissza-
élések is csúsztak be. Az itéiet meg nem fontolásának 
hiánya, midőn, személyes tekintetekből, nagy bűnökre 
kisebb büntetéseket alkalmaztak, kisebb bűnöket pedig 
igen sokszor excommunicatóival is megsújtottak. Mindez 
visszatetszést szült az egyház kebelében. Mert gondoljuk 
meg, mily visszatetsző volna ma, ha pl. egy megesett 
személy gyászruhában kiállana a templom közepére s az 
egész gyülekezettől, a kik közt annyi lehet a nálánál 
sokkal bűnösebb, bocsánatot kérne, — a lelkész pedig, mint 
az egész gyülekezet felett magasan álló személy, igy szó-
lana : »azon jognál fogva, melyet Isten nekem adott, 
megbocsátom a te bűneidet* ? Nem igy van-e a régi ágen-
dásokban ? Nem volna ez furcsa s protestáns elveinkkel 
ellenkező?! Pedig ezt jóval előttünk is belátták már az 
emberek. 

Mivel az el járásban nagy fokú megszégyenítés volt, 
a bűnös, hogy a pellengér alól meneküljön, sokszor na-
gyobb vétekbe esett, mint a miért büntetést kellett kiál-
lania, s igy, a mint Tóth Ferenc mondja , a megesettek 
gyakran megölték gyermekeiket. E miatt maga az állam 
is közbelépett, s e meggyalázó rendszert törölni paran-
csolta. 

S az is megfontolandó, hogy napró l -napra mind 
jobban kezdett kialakulni azon nézet, hogy az egyház 
marad jon ezután tanítói ha táskörében; a büntető jog 
ellenben minden téren az államot illeti. 

Ekképen, midőn az állam nemcsak a súlyos vétsé-
geket bünteti kellő szigorral, hanem, mint az ker. állam-
hoz illik, a vallás körébe tar tozó vétkeket is, a mennyire 
t. i. a jogállam fogalmai engedik, — belátta az egyház, 
hogy sokkal kényelmesebb és célhoz vehelőbb, ha ó a 
régi gyűlölséggel teljes egyházfegyelmezéssel ez okl*>l is 
felhagy, rábízván az ál lamra a bűnös büntetését, — maga 



a büntetések tekintetében a legkisebb területen maradván 
meg . . . 

Ma az egyház még a budai kánon álláspontjánál is 
távolabbi felfogásra helyezkedett. Még az úrvacsorától 
való eltiltását sem engedi meg. azon elvet követvén, hogy 
kiki magának áll vagy esik. Törvénye a vétkezőket csak 
három módon sújtja, 1-ször intéssel, 2-szor feddéssel 
és 3-szor 10 frtig terjedhető pénzbirsággal. 

Az tehát a kérdés, melyik álláspont helyesebb, a 
régi-e, teljes szigorú fegyelmezésével, vagy a mai, midőn 
a fegyelmezés csak ily csekély eszközökkel rendelkezik ? 
s az is ritkán, nagyon ritkán vétetik igénybe, s kiki azt 
teheti, a mit akar. 

Ezen középutat akarom megjelölni a hátralevő részben. 

Pár alkalmi gondolat. 

A fegyelmezésnek régi alakban való felújí tására 
nem is gondolnak ; de annál jobban vitatják, hogy 
a bűnöstől az egyház minden áldásai megvonhatok. Itt 
már hivatkozhatunk Kalvinra, a református egyház tisz 
tább fegyelmezési korára, gyakorlatára. Szerintem azonban 
ennek több ok ellene mond. Az első elvi ok. A protestan-
tizmust ugyanis épen a lelkiismereti szabadság választja el 
a r. katholicizmustól. A r. katholicizmus fegyelmezésénél lát-
tuk, hogy az a lelkek felett való feltétlen uralkodás volt. S 
ma is úgy uralkodik a lelkeken, hogy a ki nem engedel-
meskedik, megvonja tőle egyháza minden áldásait. 

A felvilágosodás megköveteli, hogy az emberiségnek 
legyen egy menedéke a protestantizmusban. Ha azt a 
protestantizmus figyelmen kivül hagyná, nem visszafejlő-
désre mutatna-e ez a r. katholicizmus f e l é? 

Tegyük fel, hogy tényleg gyakorlatba menne az a 
javaslat , mely az újabb időkben napvilágot látott és nem 
keresztelnénk, nem esketnénk, nem részesítenénk úr-
vacsorában, nem temetnők a bűnöst, iskoláinkat is be-
záratnék, a mint templomainkat is a bűnös egyén vagy 
gyermekei előt t : én nem tudom megmondani, mi külön-
böztetne hát meg bennünket a r. katholicizmustól ? Nem 
ugyanaz a türelmetlenség, gőg volna-e ez, mint o t t ? — 
vagy talán kétféle protestantizmus volna: egyik az elmé-
leti, mely szabadságot hirdet, másik a gyakorlati, mely 
azt megvonja? Milyen felfordulást okozna ez az elmék-
ben! De ez elvi kifogások mellett vannak célszerűségi 
okok is. Az első az, hogyha megfosztunk valakit az egy-
ház minden áldásaitól: nem esünk-e azon hibába, hogy a 
megjavítás legbiztosabb eszközeit veszszük el tőle ? — a 
mit már előbb is hangoztattunk. 

De a legfőbb az, hogy ma abban a korban élünk, 
mikor többé nem bir hódító erővel az a nézet, hogy a 
felekezeti élet körén kivül nincs üdvösség. Hajdan, ha 
egy egyén az egyház javaitól megfosztatott, kivetettnek 
érezte magát az üdvösségből, mert hiszen általános volt 
az a felfogás, hogy a felekezet körén kivül nincs üdvös-
ség. Ma másként vélekednek az emberek. Ha kimondat-
nék valakire, hogy megvonatik tőle az egyház minden 
á ldása : higyjék meg, nem is venné azt többé igénybe. 
— Élne talán bent a felekezetben, de mint dacos, minden 
törekvés elé gátat vető ember, vagy ki is lépne abból. 
S ha szerintünk oly nagy a vallástalanság s annyi a 
vallástalan ember : hánynyal szemben kellene kimondani, 
hogy »tőled az egyház minden áldásai megvonatnak« ? 
— s nem egy esetben pedig nem is a közrenddel, hanem 
a gazdagokkal, hatalmasokkal szemben. A régi fegyel-
mezés is azért volt bizonytalan értékű, mint láttuk, mert 
a hatalmasokat alája nem vonhatták. A papság nem H 
gondolhatott arra, hogy a fényelgő bűnösökkel szemben 

komolyabban fellépjen; mert első sorban magára, család-
jának existenciájára kellett gondolnia, mely a papmarasztás 
rendszere mellett könnyen állíthatta őt a lét és nem lét 
hamleti kérdései elé, — ha az egyházfegyelem éles fegy-
vereit csillogtatni merte volna. 

Ma a papságnak korszerű törvények biztosítják ugyan 
állását; e törvényekőt , mig a jogos és törvényes úton halad, 
minden támadás ellen védelmezik, de ha a dac, az ellen-
szegülés, — a mint azt az ily törvények hatásaként várni 
lehet, — feltámadna, ennek éle első sorban n >m a lelkész 
ellen i rányulna-e? Sok oly tételes törvénye van egy-
házunknak, mely végrehajtható; a törvény fedezi is a 
végrehajtó lelkészt, de igen soknak a végrehajtásától 
szívesen ellálunk, csakhogy megtartsuk úgy is bizony-
talan békénket. Az egyház minden áldásaitól való meg-
fosztásnak gyakorlati kivitele egygyel szaporítaná köz-
állapotaink sebeit. 

Én azért teljesen meg vagyok győződve arról, hogy 
ezzel sárkány fogakat vetnénk el az egyház mezején; 
»szelet vetnénk: vihart ara tnánk*. A kik oly könnyedén 
mondják ki az egyház minden áldásaitól való megfosztás 
elvét, azok ennek sem elvi jelentősége, sem gyakorlati 
kivitele felett nem gondolkoztak komolyan. Én tehát a 
leghatározottabban ellenezném e kívánalomnak a törvé-
nyes életbe vitelét, és hiszem, hogy felfogásommal nem 
maradok egyedül. 

E pár szóban láttam szükségesnek negatív oldaláról 
világítani meg a dolgot; de mivel már előre kijelentettem, 
hogy fegyelmi szabályzatra égető szükség van : pozitive 
jelölöm meg, hogy ha egy ily fegyelmi szabályzat készí-
tése reám bízatnék, a büntetésnek mely eszközeit tar-
tanám én abba felvehetőknek? (Vége köv.) 

T Á R C A . 

Mise és úrvacsora. 
(Folytatás.) 

A római egyház egészen el van telve a mise cso-
dájának mérhetlen nagyságától. Ez rá nézve a szentek 
szentje, az Isten jelenlétének abszolút kezessége; az ő gaz-
dag kegyajándékainak gyémántköve. A római egyház nagyon 
komolyan veszi ezt a csodát. A ki bepillant, a római 
misekönyvbe, látni fogja, hogy mily megható imádságok 
és énekek készítik elő az embereket a pápás istentiszte-
let eme legfontosabb alkotó részéhez, az atlényegüléshez. 
Igaz, hogy az imádságok latin nyelven folynak, s a ki 
latinul nem tud, azokból mit sem é r t ; de az egyház azt 
mond ja : »Az egyszerű hivő engedje át a maga kegyes 
érzelmeit és gondolatait a szent cselekménynek; merüljön 
bele egész egyéniségével az általános áhítatba. Mi nem 
irjuk eleibe, hogy mit tegyen. Imádkozhat a maga módja 
szerint és az ő magán imádságát a közönség áhítata 
fogja megáldani és megszentelni*. Továbbá azt mondja 
a római egyház : »A latin nyelvet azért tartjuk meg, 
hogy a föld egész kerekségén ugyanazon istentiszteletünk 
legyen. Mikor a római katholikus ember Délamerikában 
részt vesz az istentiszteleten, ugyanazon latin imádságo-
kat és énekeket hallja, mint szülötteföldjén; ugyanazon 
jeleket, ugyanazon jelképes formákat látja, a miket az 
istentisztelet egyebütt felmutat. A r. kath. hivő országokat, 



földrészeket já rha t be, s a különböző országok idegenekül 
tűnhetnek fel előtte, — de Is tenházában a megszokott ott-
honi hangok csendülnek meg előtte. Ha egy több száz 
év előtt élt római katholikus ember visszatérne ma az élők 
közé, nem találná magát otthonosan régi helyén; Istenházá-
ban azonban ugyanazon istentisztelettel találkoznék, a mely-
ben egykor épületeskedett*. Ha ezeket az énekeket és 
imádságokat közelebbről szemügyre veszszük, látni fogjuk, 
hogy a római egyház oly bámulatos finom érzékkel 
rendezett el mindeneket, hogy az áhitat a mise alatt fo-
kozatosan emelkedik, egész addig a pillanatig, a mikor 
az átlénvegülés csodája végbemegy. Mikor a csoda meg-
történt és az áldozár felmutatja az átlényegült kenyeret, 
a Krisztus testét, — ennek láttára az egész közönség térdre 
hull. Ha igazán hivő közönséggel van dolgunk, a tiszte-
letteljes félelem szent borzalmát érezzük átvonulni a gyü-
lekezeten. Az a közönség oly erővel érzi az Isten jelen-
létét, a minővel nála közönséges időben nem találkozunk. 
Miután pedig az áldozár napról-napra ilyen képtelen 
nagy csodát hajt végre, nem ütközhetünk meg azon, ha 
ö a maga híveitől a vallás dolgaiban föltétlen engedel-
mességet követel, úgy, hogy a közönség úgy tekint fel rá, 
mint valami magasabb lényre. Itt aztán a mi felfogásunk 
szerinti szabadságról természetesen szó sem lehet. Itt az 
egyes hivő nem vizsgálódhat, nem nyomozhat, nem kétel-
kedhet. Alá kell vetnie magát a csodának, ha róm. ka-
tholikus akar maradni ; különben a r. katholikus hit egész 
fundamentuma összedőlne és az egyház megszűnnék a 
nep szivének abszolút parancsoló, de egyúttal abszolút 
nyugalmat is adó hatalma lenni. így megy végbe a cso-
dák legcsodálatosabbika, a megfoghatlan dolgok leghomá-
lyosabbika, szakadatlanul, a legnagyobbszerü alakban. 
Százezer áldozár mutat ja be naponta a csodálatos áldo-
zatot; százezer áldozár veszi magához naponta a Krisztus 
testet és vérét s a Krisztus testével magába öleli az ő 
egész lelki egyéniségét is. 

De nem lehet-e már ezek után feltételezni azt, hogy 
ha az áldozár így összeforrasztja a maga lényét az Idve-
zítőével, akkor neki a Jézus lelki életerejétől is mind 
jobban áthatottnak kell lennie? Vájjon a történeti tapasz-
talás igenlő választ ad-e erre a kérdésre? Az áldozár 
valami égit, valami örökkévalót vesz fel magába, a mi-
nek, benső szükségességnél fogva, mind inkább el kell 
nyomnia a földit, a mulandót. Úgy viselik-e magoKat 
ezek az áldozárok, mint a kik napról-napra jobban eltel-
nek a Krisztussal, úgy hogy végezetül azt mondhat ják 
az apostollal: »Élek többé nem én, hanem él én bennem 
a Krisztus* ? Meg vagyunk győződve arról, hogy sok 
tiszteletreméltó egyén van közöttük, és nem kételkedünk 
a felől, hogy az áldozárok túlnyomó nagy többsége ne 
venné komolyan a maga hitét. De hát át voltak-e hatva 
mindég és át vannak-e hatva manapság attól, a ki ezt 
mondot ta : »Áldjatok azokat, a kik titeket átkoznak ; 
imádkozzatok azokért, a kik titeket gyűlölnek és hábor-
gatnak. A megrepedezett nádszálat ne törd el ; a füstölgő 
gyertyabelet ne oltsd ki«. — Az emberiség nagy barátja 

példája szerint jártak-e el mindig, a ki azi mondá magá-
ról : »Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, 
hanem hogy idvezítsem azt* ? Oly kevésre becsültek-e 
mindig a világi uralmat, a világi dicsőséget és világi gaz-
dagságot, mint J ézus? Távol van tőlünk, hogy kárhoztató 
Ítéletet mond|unk a testvér-egyházról; mert a kölcsönös 
kárhoztatásból és Ítélkezésből az idvességre vágyó em-
beriségnek semmi haszna sincsen. ítélje meg minden egy-
házat a saját hivei szine-java, és hajoljon meg mindenik 
azon ítélet előtt, a mit a Krisztus nyilatkoztat ki az 
egyes emberek lelkiismeretében. Ennyit azonban mégis 
meg kell mondanunk : ha elgondoljuk azt, hogy a keresz-
tyénség története mennyi vérrel van megírva, — hogy 
a keresztyén népek mennyi kimondhatlan fájdalmat okoz-
tak egymásnak: mélységes fájdalom járja át lelkeinket és 
elodázhatatlanul vetődik fel előttünk a kérdés : vájjon az 
a millió áldozár, a kinek olyan nagy hatalma van a 
hivek felett, nem akadályozhatta volna-e meg mindezeket 
és nem akadályozta volna-e meg, ha igazán betöltötte 
volna őket a Krisztus? — Sajnos, de igaz, hogy a szá-
zadok folyamán ezerszer feszítették meg újból meg újból 
a Krisztust. És ha bepillantunk korunk fájdalmaiba és 
visszásságaiba, úgy tetszik, mintha Jézus most is a hegy-
tetőn állana s onnan nézne alá a küzdő testvérekre és 
ezt mondaná nekik: »Vajha eszetekbe vettétek volna, a 
melyek a ti békességtekre valók ! De az most elrejtetett 
a ti szemeitek elől*. Azonban ezek a szomorú elmélke-
dések nem riasztanak vissza bennünket annak kijelenté-
sétől, hogy a pápás hivők milliói megtalálták a misében 
az isteni irgalom tényét és ma is számtalan millió azok 
száma, a kik legfőbb vigasztalásukat mind életükben, 
mind halálukban a misében találják fel. Mi tiszteljük ezek 
hitét; nem bántjuk, — de nyugodtan és határozottan 
haladunk a magunk útján. 

íme, milyen egészen más a protestáns istentisztelet, 
mint a római katholikus! Ha a pápás áldozárok az 
ó-testamentomi áldozárokról és papi fejedelmekről vettek 
mintát, akkor mi protestáns papok inkább a prófétákra 
gondolunk. Az a mi legfőbb óhajtásunk, hogy ezek lel-
kéből kölcsönözhessünk valamit magunknak hivatalunk 
folytatásához. Kik voltak azok a próféták? Nagylelkű 
honfiak, a kiknek szive az Isten és haza iránti tiszta 
szeretettel volt tele. Nemes, őszinte emberek, a kiket a 
nemzet lelkiismeretének lehet mondani; a kik nepöktöl 
tisztességes életmódot, az iparban és kereskedésben hűsé-
get és becsületességet, az árvák és özvegyek iránt könyö-
rületességet kívántak, s a kik ebben keresték az igaz 
istentiszteletet. Hányszor megtörtént, hogy a próféták 
boszankodtak a templomi istentisztelet miatt, mivel hon-
fiaik azt hitték, hogy áldozataikkal és ünnepi ceremóniáik-
kal biztosíthatják magoknak Isten kegyelmét, habár lábbal 
tapodnák is a becsületes életmód alaptörvényeit. Isten 
nevében mondja Ézsaiás: »A bárányok vérében nem gyö-
n y ö r k ö d ö m , a j ó illattétel utálat e l ö l t e m ; ünnepeiteket 
gyűlöli lelkem; és ha kiterjesztitek kezeiteket: elrejtem 
szemeimet előletek, mivel vérrel rakvak kezeilek*. És az 



összes próféták nevében mondja Hóseás: »Irgalmasságot 
kivánok én és nem áldozatot*. Mikeás próféta mondja 
eme felséges szavaka t : »Megjelentette neked, óh ember, 
mi legyen jó és mit kiván az Úr tőled ! Csak azt, hogy 
igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot és hogy 
alázatosan jár j a te Isteneddel«. Azonban ezek a prófé-
ták vigasztalói is voltak népöknek a nehéz, aggasztó 
napokban és igyekeztek fentartani bátorságát, hitét, Istenbe 
vetett bizalmát, midőn emberi felfogás szerint már min-
den elveszni látszott. Igy váltak ők, intve, boszankodva, 
vigasztalva, a haza és nemzet iránti tiszta, nagy és szent 
szeretet halhatatlan példaképeivé. Ezekre a férfiakra tekin-
tünk mi mélységes tisztelettel és bámulattal, és arra törek-
szünk, hogy belőlük minden protestáns lelkészben legyen 
valami észrevehető erő. 

E mellett azonban nem gondolkodunk kicsinylőleg 
ama szent rendelkezés felől, a mit Jézus a szent vacso-
rában földi elete utolsó napjaiban hivei gyülekezetének 
hagyott. Csakhogy mi a Jézus szavait másként értelmez-
zük, mint a római katholikusok. Természetes, hogy az is 
a protestantizmus lényegéhez tartozik, hogy e kérdésben 
egyenlő véleménynyel nem találkozunk. A protestánsok 
együttessen frontot képeznek a pápás felfogás ellen ; 
egymás közt azonban különböző nézeten vannak. 

Luther nagyon közel áll a róm. katholikus felfogás-
hoz. Ö azt hiszi, hogy a megszentelt kenyérben, mellette, 
vagy alatta Krisztus valóságos teste van, mint a hogy a 
kovász el van vegyülve a kenyérben. Azt hiszi, hogy a 
borban, mellette, vagy alatta a Krisztus valóságos vére 
van elrejtve, úgy, hogy a ki az úrvacsorájával él, az 
valóban a Krisztus testét eszi és a Krisztus vérét iszsza. 
Oly kétségtelen dolog, oly belső bizonyosság volt ez előtte, 
hogy midőn Marburgban 1529-ben Zwinglivel az úrva-
csora jelentősége felett vitatkozott, semmi bizonyításra 
nem hallgatott, hanem csak ennyit irt fel az a sz ta l ra : 
»Ez az én testem«. Midőn Wittenbergben egy alkalommal 
úrvacsorát osztottak, a szolgáló lelkész néhány cseppet 
kiöntött a megszentelt borból. A nagy reformátor, kinek 
neve már ekkor világhírű volt, rögtön felemelkedett és 
saját ajkaival szopta fel azt a pár csepp bort a poros 
földről, mivel meg volt győződve, hogy az a megfeszített 
Jézus vére. Az ilyen komoly dolgokban nagyon óvato-
saknak kell lennünk az ítéletben. Azt senki sem mond-
hatja, hogy Luthernek nem volt bátorsága másként véle-
kedni, ha ő tényleg másként vélekedik vala. Nem 
magasztalhatjuk ugyan minden szavát és cselekedetét ; de 
azt el kell ösmernünk, hogy nagyon bátor ember volt. 

Kálvinnak, a genfi reformátornak más véleménye 
volt az úrvacsora felől. Azt mondta: a szent vacsora vétele 
alkalmával a hivő számára a Krisztus égi teste alászáll 
a megszentelt kenyérbe és égi vére alászáll a megszentelt 
borba, úgy, hogy a hivő keresztyén a megszentelt kenyér-
ben és borban szellemileg és érzékileg magát a szellemi-
testi Krisztust veszi. Tehát ő a Luther felfogását meg-
szellemesített alakban adja vissza. 

(Vége köv.) Ruszkay Gyula. 

B E L F Ö L D . 

A kis egyhazak társítása kérdéséhez. 
(Folytatás és vége.) 

A különös szempontok egyike, a melyek miatt az 
imperativ társítást, mint magában veszélyt rejtőt, nem 
tudom helyeselni: az a visszahatás, a melyet az a gyü-
lekezetek körében okvetlenül felidézne. 

Lutár kollegám azt mondja, hogy ha az egyetemes 
egyháznak és a f'elsőb egyházi hatóságoknak a joga az 
egyházak anyásílása, úgy joguk van az önállóság elvé-
teléhez és az imperativ csoportosításhoz is. Megengedem, 
hogy ez igaz theoretice; de ennek a jognak a gyakorlati 
életben való és pedig imperativ alkalmazása igen bajos 
és veszedelmes valami. Megadott és élvezett jogok erő-
szakos elvétele mindenkor visszahatást és zavarokat szül, 
— még azon esetben is, a mikor olyanokon követtetik 
el a jogfosztás, a kik azzal nem tudnak élni. 8 még 
inkább bekövetkezik a visszahatás, ha a jogelvonás nem 
a vele élni nem tudás miatt, hanem csak a szükség 
parancsszavára történik. 

Nemcsak Felső-Baranyában, de általában mindenütt 
görcsösen ragaszkodnak gyülekezeteink az önállósághoz 
s igyekeznek azt körömszakadtáig megtartani. De ez a 
ragaszkodás, a mint ezt Morvay és Lutár kollegáim 
bizonyára jól tudják, talán sehol az országban nem oly 
görcsös és makacs, mint épen Felső-Baranyában. Tudom 
én is, hogy e ragaszkodásban, a tiszteletreméltó vallásos 
buzgóságon kivül van egy igen nagy adag hiúság i s ; de 
bármi legyen is az alapja, tény, hogy megvan és oly 
makacs, hogy azt felvilágosítással, tanácsolással megszün-
tetni nem lehet. Hiszen a felvilágosítást és a tanácsolást 
megpróbálták már, de sikertelenül, mert egyesülésre az 
egyházak csak azon esetben hajlandók, ha a lelkész ő 
közöttük lakik. Olyan társításba, hogy a lelkész a másik 
vagy harmadik faluban lakjék s az istentiszteletek felváltva 
t a r tassanak: Felső-Baranyában a maga jószántából nem 
megy bele egyetlen gyülekezet sem. 

Ilyen levén a helyzet és a gyülekezetek magatar-
tása, — és hogy tényleg ilyen, ar ra nézve bizonyságot 
tehet mind Morvay F., mind Lutár Sándor., mind a felső-
baranyai egyházmegye, — vájjon nem kell-e nagy és 
orvosolhatatlan zavaroktól tartanunk, ha a társítást impera-
tive, hatalmi szóval akarjuk keresztül v inni? Én úgy Íté-
lem, hogy igen. Fájdalom, a mi gyülekezeteink, még 
kisebb dolgokban is, — a minők pl. az adópercentnek 
egy kis emelése, egy-egy, nem kedvök szerinti tanító-
vagy papválasztás — oly makacs renitenciát tanúsíta-
nak, s oly annyira zavarognak, hogy a miatt sokszor 
erős és tekintélyes egyházakat is az összeroskadástól kell 
fé l tenünk; — hátha még olyan, igazán életbevágó kér-
dést, a milyen a fársítás, hatalmi szóval akarunk meg-
oldani? ! 

A felső-baranyai gyülekezetek alatt úgy is inog már 



a talaj. A legtöbb gyülekezetben titkos elégedetlenség 
v a n ; elég nagy a kivándorlás Szlavóniába, s nem isme-
retlen, fájdalom, már a konvertálás és a felekezetnélküli-
ség sem. Ezeknek, a különböző gyülekezetekben vannak 
speciális okai is ; de a fő és általános ok a roppant 
súlyos teherviselés. Adjuk ehhez még az erőszakos tár-
sítást is, — és olyan lejtőre sodortuk a felső-baranyai 
egyházmegyét, a melyen nem tudom hogyan állítanák 
meg, ha egyszer megindult. 

Mert igaz ugyan, hogy a társítás által könnyíteni 
lehetne ez adóterheken, s a mi a »papbért* illeti: le lehetne 
annak, az egyes gyülekezetekre eső terhét szállítani egy-
harmadával vagy felével is ; de, a hogy én a viszonyo-
kat ismerem, az a megmaradt kétharmad vagy fél papi 
fizetés nemcsak terhesebb volna, mint a mostani egész, 
hanem épen gyűlöletes adó is volna. Nyögnek a felső-
baranyai gyülekezetek az egyházi terhek a la t t ; — nem 
is minden zúgolódás nélkül fizetik a »papbért*, különösen 
azóta, hogy a kongrua állami kiegészítése, az ő terheiken való 
minden könnyítés nélkül megtörtént, — de mégis fizetik, 
mert magoknak van papjuk, templomuk s minden vasár-
napon Isten igéjének hallgatására hívogatnak a csengő 
harangok. Az »enyém« nek, a »mienk«-nek ez a tudata 
s a gyülekezeti önállóság mégis némileg ir a fájó sebre, 
(iyógyítani nem gyógyít ugyan, de az elmérgesedést 
mégis meggátolja. Most már vegyük le a sebről ezt az 
irt az önállóság imperativ megszüntetésével, — az meg-
lehet, hogy a seb kisebb lesz, de hogy be nem gyógyul, 
hanem még mérgesebb lesz, az bizonyos. Elmérgesíti azt 
az a tudat, hogy nincs sem önállóság, sem templom, 
sem pap, sem rendes istentisztelet, — és mégis fizetni 
kell. A ki ismeri az egyszerű paraszt ember eszejárását, 
az tudja, hogy a legnehezebb és valóban gyűlöletes adó 
reá nézve az, a minek gyakorlati eredményét nem, vagy 
csak csekély mértékben látja. Ott van, hogy többet ne 
említsek, az országos közalap. Magasztos a célja, áldásos 
a működése és mégis milyen kénytelen-kelletlen fizetik 
járulékaikat a gyülekezetek. Igen, mert eredményeit nem 
látják, vagy csak elforgácsolt formában, a mi nem több 
előttük a semminél. Ilyen gondolkozás mellett, elvéve az 
önállóságot, hasztalan igyekeznénk megértetni a társított 
gyülekezetekkel, hogy van templomuk, van papjuk, ha 
a második vagy a harmadik faluban is és van isten-
tisztelet, ha minden második vagy harmadik vasárnap is, 
— tehát nekik is járulniok kell papfizetéshez. Az a 
második vagy harmadik faluban lakó pap s az a máso-
dik vagy harmadik vasárnap tartott istentisztelet előttük 
nem több a semminél, s igy csak természetesnek talál-
hatjuk, ha a viselendő, bár kisebb teher, nemcsak súlyo-
sabb lesz reajok nézve, mint a régi egész, de valósággal 
gyűlöletes is. S erőszakoljuk csak ezt a gyűlöletes adó t : 
kitörnek az eddig talan elfojtott érzelmek; feltámad a 
renitencia és a renitencia nyomában mindaz a veszede-
lem, a mely a gyülekezetek végpusztulását vonhatja maga 
után. Feltámad az egyháztól való elidegenedés, a melyet 
ügy esen felhasznaihat a pénzzel dolgozó és minden teher-

viselés alól felmentést ígérgető lélekhalászat; feltámad 
a konvertálás és a felekezetnélküliség, — s ha ezek 
egyszer lobbot vetnek a 200—300 lélekből álló felső -
baranyai kis gyülekezetekben, hol van az az erő, a mely 
őket a végpusztulástól megmenthetné?! 

Vigyázzunk azért a társítással. A mi mai viszonyaink 
közt olyan az, mint tűzzel járás a szérüs kertben. 
Vigyázzunk, hogy megolthatatlan veszedelmet ne támasz-
szunk vele! 

A másik speciális szempont, a mi miatt a társítás-
nak sem ajánlott, sem imperativ formáját nem szeretem: 
a gyülekezeti intenzív élet veszélyeztetésének szempontja. 

E szempont tárgyalásába egy kis tartózkodással 
megyek bele, mert nem szeretném, ha félreértetném. Épen 
azért előre is kijelentem, hogy a miket mondani fogok, 
azokat nem speciel Felső-Baranyára és annak papságára 
vonatkozólag, vagy annak magatartásából következtetve 
mondom, hanem általában, úgy az egész magyar protes-
táns, mint a külföldi testvér-egyházak életének megfigye-
lése alapján. Szavaimat ne vegye azért sértésnek senki. 
A helyes utat, a kibontakozást keressük; meg kell azért 
mondanunk az igazat, meg ha a saját rovásunkra tör-
ténnék is az. 

Mindnyájan tudjuk, hogy virágzó egyházi és gyüle-
kezeti élet csak az ige rendszeres hirdetése és az odaadó 
és folytonos lelki gondozás mellett lehetséges. Azt is 
tudjuk, hogy a lelki gondozás nagy tömegekkel szemben 
lehetetlen, ha csak a lelkésznek alkalmas segítőtársai 
nincsenek munkájában. Ismételten felhangzottak a pana-
szok is, hogy gyülekezeteink lelki gondozása, mostani 
gyülekezeti beosztásunk mellett sem tökéletes, és általános 
az óhajtás, hogy a hitélet fokozásának, az egyházszeretet 
és áldozatkészség felkeltésének újabb és hathatósabb esz-
közeit kell alkalmaznunk. Már most hogyan vág össze 
mindezzel a társ í tás? Bizony sehogysem. A társitás, akár 
csak az ajánlás, akár a parancsolás mellett vitetik ke-
resztül, csökkenti az önálló gyülekezetek számát, keves-
bíti a papokat, — kevesbíti az igehirdetés alkalmait, 
megnehezíti a lelki gondozást, sőt, merem mondani: 
megcsökkenti a buzgóságot magokban a papokban is. 

Már maga az önálló gyülekezetek számának apasz-
tása nem egyezik meg az általános keresztyén és magyar 
protestáns egyházpolitikával; de ha még tekintetbe vesz-
szük a gyülekezeti élet intenzivitásának okvetlen bekövet-
kező megcsök kenését is: akkor meg épen veszedelmesnek 
kell ítélnünk a társítást, épen a mai viszonyok közt 
különösen. 

Hiszen, ne resteljük csak kimondani az igazságot: 
van-e társ vagy leányegyház ma, a mely megkapná a 
szükséges lelki gondozást ? Van e bennök olyan intenzív 
egyházi élet, a mely mellett ne kellene tagjaikat az egy-
házra nézve elveszéstől féltenünk, s a mely nemcsak önmagá-
ban vegetál, de erőt kölcsönözhetne a közegyháznak isv 

Ha vannak ilyenek, nem mind az önállóságra törekesz-
nek-e, ha még oly kicsinyek- i s ? — a mi az' mutatja, hogy 
rendes gyülekezeti elet csak önállóság, csak rendszeres 



igehirdetés és lelki gondozás mellett remélhető. És ezt 
látva és tudva, mi mégis az ellenkező utat akarnánk 
követni? Hát a helyett, hogy megadnánk az igazi gyüle-
kezeti élet feltételeit, — inkább elvonjuk azokat? 

Nem, ezt az egyházpolitikát nem szabad követnünk, 
mert az önállóságuktól megfosztott gyülekezetek hitélete 
okvetlen elsorvadna, s magok a gyülekezetek is elzülle-
nének. A mikor még egy gyülekezetben sem hirdetjük 
az igét s gyakoroljuk a lelki gondozástól úgy, a mint 
kellene, vájjon hihetjük-e, hogy majd két-három gyüle-
kezetben megfelelőleg fog hirdettetni az ige és gyakorol-
tatni a lelki gondozás? — főként, ha tekintetbe veszszük 
azt is, hogy a társítás által a papságnak csak a dolga 
szaporodik, de a jövedelme nem. Mert kérem, ezt az 
utóbbit is vegyük komoly figyelembe; mert, hiszen, a 
lelki gondozás sürgetése mellett másfelől felhangzik ám 
a papok részéről a nehéz megélhetés és ennek a lelki-
pásztori buzgóságra bénító hatása miatti panasz is. 

A társításnak csak úgy van értelme, ha az a gyülekezeti 
terheken könnyít és pedig főként a papi fizetéshez adott 
járulékok leszállításával. Már most, ha két, három gyüle-
kezet társíttatik s azok papi fizetési járulékai felére vagy egy-
harmad részére leszállíttatik (— már pedig ennek igy 
kellene történnie, ha két vagy három gyülekezet tart egy 
papot —), akkor a társegyházak papja kapott két-három 
gyülekezetet, de fizetésében javítást épen semmit, vagy 
csak igen keveset. Ugyanazon, vagy csak némileg javított 
jövedelemmel két-három felé hirdetni az igét, esketni, 
keresztelni, temetni, lelkigondozást gyakorolni, adminisz-
trálni, — meg fogják-e ezt tenni a papok, úgy, hogy sem a 
gyülekezetek, sem az egyetemes egyház nem fognak kárt 
vallani az ő lelkökben? Bár megtennék; de nem hiszem, 
hogy meg tudnák tenni, mert meggyőződésem szerint, 
akármilyen kicsiny legyen is egy gyülekezet, mégis egy 
egész embert kiván, s ahoz, hogy két-három gyülekezetet 
megfelelően gondozzon, egy embernek sem kellő lelki, 
sem testi ereje, sem fizikai ideje nincs, bármily nagy legyen 
is benne különben a buzgóság. 

S igy lehetetlen levén a megfelelő gondozás, — a 
társított gyülekezetek sorsa nem volna más, mint lassú 
elsorvadás, feltéve, hogy az önállóságtól való megfosztás 
visszahatása azonnal szét nem robbantaná őket. Elsor-
vadnánk lélekben; elhalványulna bennök hittudat, egy-
házszeretet, áldozatkészség, — minden, minden, a mi csak 
a gyülekezeti életet keresztyén gyülekezeti életté teszi, s 
csak tengődnének, vegetálnának, mig végre teljesen lesor-
vadnának az egyház testéről. 

Akarjuk-e ezt ? Bizonyára senki sem, a ki a társí-
tást a j án l j a ; — s mivel annak ily veszedelmei v a n n a k : 
más orvosszer után kell kereskednünk. 

Ez a más orvosszer pedig nem lehet más, mint a 
kis gyülekezetek olyan segélyezése, a mely mellett, 
bár önállóságuk megmaradna, — terheik tetemesen le-
szállíttatnának. De honnan, miből ? Részint a saját erőnk-
ből, részint az állam segítségével. 

Épen lapunk mult heti számában hangoztatta Keresz-

tesi Samu, hogy nem vagyunk mi igazán oly szegények, 
mint magunkról ál l í t juk; volna erőnk is a segítésre, de 
az a baj, hogy azt nem tudjuk elég okosan felhasználni, 
csak elforgácsoljuk, mintha nem építeni, hanem rombolni 
akarnánk vele. Kétségtelen tény, hogy nagy közalapunk-
nak, a Baldácsy-alapítványnak s az államsegélynek az a 
felhasználási módja, a mit követtünk, csak elforgácsolta 
erőnket, de maradandót édes keveset alkotott. Meg kell 
tehát a felhasználás módját vál toztatni ; átmenni a tőke-
segélyezés módjára, annyival is inkább, mert a kongrua-
kiegészítéssel ismét tekintélyes összeg szabadult fel és 
fordítható az egyházak lábraállí tására. Az a 4 0 — 5 0 frtos 
egyszer s mindenkori segítség semmi segítség sem; az csak 
arra való, hogy erőnket elpocsékoljuk. Ha pedig központi 
alapjaink jövedelmét okosan használnánk fel, az évenként 
rendelkezésünkre álló, circa 250,000 koronával minden 
esztendőben lábra állíthatnánk egy csomó kis egyházat. 

Az okos tőkesegélyezés módját követve is, 1 0 — 1 5 
év alatt megerősíthetnénk kicsiny gyülekezeteinket, meg-
levő alapjaink mellett is; de gondoskodnunk kellene arról 
is, hogy ez a felsegélés még rövidebb idő alatt, lehetőleg 
azonnal megtörténjék és állandó maradjon . Ehhez legelső 
sorban is az állam segélye kellene, azután pedig egy 
központi egyházfentartási alap teremtése. 

Az állam segítsegének kérése követelőleg hangzik 
fel már mindenfelől; evangélikus testvéreink már hiva-
talosan is formába öntötték azt, a mi konventünk azon-
ban, még idei ülésén is kereste még az optativusnak is 
legenyhébb formáját e tekintetben. Ilyen zörgetésre ne 
higyjük, hogy megnyittatik. Zörgessünk tehát erősebben, 
komolyabban, mert valóban égető a szükség, s most 
egyelőre csakugyan nincs más, a mihez folyamodhatnánk, 
mint az állam megfelelő segítsége. Kérnünk, sürgetnünk 
kell ezt erélyesen, s meg kell nyernünk ; mert periculum in 
mora. Csak azután vigyázzunk, hogy az újabb segítéssel 
ismét meg ne kötözzenek bennünket, mint az iskolai 
államsegélyekkel és a kongruával! 

De épen azért, mert minden állami segítség lekö-
töttséget is von maga után, ar ra kellene törekednünk, hogy 
magunk segíthessük fel magunkat. Ennek az önfelsegítésnek 
az a leghatalmasabb módja, a mit külföldi, különösen skót 
szabadegyházi testvéreink követnek: az egyházfentartási 
alap megteremtése. Erről most nem szólok részletesebben, 
— lehet, hogy nemsokára azt is megteszem; — most 
csak rá akar tam erre is mutatni, mint megtartatásunk 
eszközére. 

Végzem azzal, a mivel kezdettem. A társításnak sem 
ajánlott, sem imperativ keresztülvitelét nem helyeslem, 
sőt veszedelmesnek tartom. Tartsuk fenn önáló gyüle-
kezeteinket, sőt szaporítsuk számukat , a hogy csak lehet. 
Meg is tarthatjuk, szaporíthatjuk is őket, csak használ-
juk fel erőinket okosan és kérjünk, zörgessünk az állam 
aj ta ján, a mig nem megnyittatik. 

Hamar István. 



A sellye-szigetvidéki lelkészi kör 
értekezlete. 

Egyházi ér tekezletünket B. Sellyén, az iskolai helyi-
ségben, aug. 8 - á n tar tot tuk meg. A tagoknak alig egy 
h a r m a d része, — csak 17 — jelent meg, s bizony ez is 
nyomasztó lag batott kedélyünkre , mert ennek oka nem a 
nagy munkaidőben, mint inkább abban a hideg, der-
mesztő közönyben rejlik, mely immár e mi értekezle-
tünket is kezdi uralni s egyházi és vallásos életünk fel-
lendülése és jobbra fordulha tása felől pesszimizmussal 
kezdi fenyegetni. 

A 37-ik dicséret 1-ső versének ha rmónium kísérete 
melletti eléneklése u tán Morvay Ferenc elnök buzgó 
imában kér te a szentlélek Istennek mint erőnek, érzelem-
nek, lelkesedésnek lelkét és kegyelmét megüresedett 
sz ive inkbe; ima után pedig egy magas szárnyalású, esz-
mékben gazdag elnöki megnyitót tartott , mely az érte-
kezlet tagjainak figyelmét mind végig lebilincselte. 

Élénk eszmecserére adott a lkalmat Fejes Lajos 
következő cimü ér tekezése : »A hitélet hanya t lásának 
okai és a hitélet fejlesztése« A hitélet hanya t l á sá ra , úgy-
mond értekező, befoly a törvényhozás, s ennek egyik végre-
ha j tó közege, a b í róság ; maga az iskola, a család, a tár-
sadalom, — s a hitélet fejlesztését is ugyan ezen for rások-
nak megvál tozta tandó ténykedésétől vár ja és reményű. Az 
előadásér t mig egyfelől az értekezlet ér tekezőnek köszö-
netét nyilvánította, addig másfelől élénk felszólalások 
tör téntek annak nyomán , oly i rányban is, hogy mi papok 
is igehirdetésünkben missziói elemet is vegyünk fel, s ne 
csak á l ta lános fogalmakról prédikál junk, hanem népünk 
életéből merített tárgyakról is, s népünk életmódját , er-
kölcsét, hitéletét is vegyük be igehirdetésünkbe s Is ten 
igéjével ellenkező szokásait , életét os to rozzuk; szóval ne 
idegenkedjünk már egyszer valahára a r ra a magas la t ra 
lépni, mely tulajdonképeni hivatásunk, s legyünk m á r 
egyszer hal lgatóinknak olyan, mint a milyen Dávidnak 
Náthán próféta volt, ki nem csak a jót, hanem a roszat 
is megmondta szemébe. Az iskolákban is a vallástanítást 
intenzivebbé kell tenni, mert ez a mostani alig több a 
semminél . A gyermeknél , mikor az iskolát elhagyja, a 
val lásosságnak semmi nyoma n incs ! Hát bizony ezek 
nagy mértékben hozzá fognak járulni népünknél a vallá-
sos hitélet fejlesztéséhez; de hogy ez eszmecserék pusz-
tába elhangzó szavakká ne vál janak, az értekezlet egy-
hangúlag e lhatározta , miszerint felkéri a nt. egyházmegyei 
közgyűlést, hogy hasson oda a főtiszt, egyházkerületnél, 
hogy az eddigi tapasztalat folytán rosznak bizonyult s 
a vallásos hitélet fejlesztésének inkább akadályául szol-
gáló Pap Karoly-féle »Erkölcstan« helyett más alkalmas, 
vagy pedig a Polgár-féle »Kis-Káté« alkalmaztassák. Fel-
kéri továbbá az értekezlet a nt. egyházmegyét a r ra is, 
hogy határozat i lag mondja ki, hogy az ismétlő iskolák-
ban a főtantárgy az Új tes tamentum legyen; a vallástani 
órákon, úgy a mindennapi , mint az ismétlő iskolákban 
a biblia minden órán olvastassák, s kötelezze az egy-
házakat , hogy iskolájuk részére a teljes bibliát beszerez-
zék, valamint a »KoszorÚ€ füzeteit is. 

Majd az elnökileg erre felkért id. Bosznai Sándor 
ér t . tag ismertet te rövid k ivonatban a »Siklósvidéki lel-
készi értekezlet* jegyzökönyvét, melyben két indítvány 
is foglaltatik, s mely pár tolás végett értekezletünk elé 
terjesztetet t . Egyik indí tványt , mely az egyházakat a r ra 
a k a r j a kényszeríteni, hogy a lelkészeknek az ér tekezésre 
menéskor kocsifuvart és napidijat adjanak,* azzal a vál-

toztatással fogadta el értekezletünk, hogy az egyházak 
csak fuvaradásra köteleztessenek; a másik indítványt, 
mely a borlukma megváltása iránt hozott e. megyei 
ha tá roza tnak módosítását kivánja, oly formán, hogy csak 
annak engedtessék meg 16 fillérrel a bor literjének meg-
váltása, a kinek bora nem terem, ellen esetben kötelez-
tessék a bornak természetbeni beszolgáltatására. — 
értékezletünk, miután egyházmegyénket nem hozhat ja oly 
helyzetbe, hogy egyik évben hozott határozatát a másik 
évben megsemmisítse, de meg ez népünknél is vissza-
tetszést és visszahatást szülne, s miután egyházmegyénk 
határozata csak — mint abban ki is van fejezve — öt 
évről öt évre módosu l : — még tárgyalásra sem fogadta el. 

Még egy indítvány került szőnyegre, melyet Fejes 
Zsigmond ért . tag adott be a gyűlés alkalmával s mely-
ben azt indítványozza, hogy tegye meg az értekezlet a 
kezdeményező lépéseket az iránt, hogy a közelebbi 
zsinaton a leányegyházak is szavazati joggal ruháztas-
sanak fel, mert hiszen ezek is a teherviselést, a közkor-
mányzat i költségeket ép úgy hordozzák, mint az anva-
egyházak, tehát jogos, hogv a leányegyházak is befoly-
janak az egyházmegyei, kerületi tisztviselők és zsinati 
küldöttek választásába. Ez indítványt a jövő évi értekez-
leti gyűlésre halasztották, részint, mivel nem az alap-
szabályban meghatározott időben adatott be, részint, 
mivel egyház-közjogi kérdést képezvén, — igy ötlet-
szerűen nem akart az értekezlet ily fontos indítványt 
tárgyalni. 

Szabó Gyula, 
értekezleti jegyző. 

R É G I S É G E K . 
A libertinismus és indifferentismus ellen. 

Nemzetes Vitézlő u r a m ! * 

Nem kevés szomorúsággal érteni kelletik királyi és 
apostoli Felségének, hogy a kárhozatos Libertinismus, 
vagyis az igaz ker. hitről és annak szentséges titkairól 
egynémelyekben a tetszések szerént való értelem mái-
annyira elhatalmazott , hogy nyilván és szemlátomást ezen 
sz. vallást megvetni, sőt az illetlen és már csaknem 
szerteszélyel csúfos szókkal és beszédekkel kisebbíteni, 
minden szemérem nélkül vakmerősködnek. 

Innét hogy Isten Ő sz. Fölségének, — a kinek 
gondviseléséből még a királyok is uralkodnak, és a kinek 
tisztelete terjesztésére s sz. neve dicsőségének elolmozdí-
tására minden okossággal felruházott teremtett állattal for-
máltatott , — tisztelete meg ne csökkenjen, hanem inkább 
általa tanított és apostoli által elterjesztett igaz hit is, 
mely úgyis nemcsak a közjónak oszlopa és fundamen-
tuma, hanem az ideig és örökkétar tó boldogságnak is 
kútfeje és forrása , maga epségében és méltóságában 
meg ta r t a s son : említett kir. Fölsége maga fölséges nevé 
vei parancsolja , hogy ezen kárhozatos Libertinismus és 
IndifTerintismus minden helyeken teljességgel és azonnal 
az emberek szivéből ki i r tasson; ellenben Isten Ö sz. Föl-
ségének és az igaz hitnek tartozó becsülete és tisztelete 
megadat tasson. Mely végeit is feljül jelentett Fölséges 

• Bizony furcsa kívánság. Szerk. * Herpay Mihály kis-kunkeriileti kapitány. 



Asszony mindazokat, kik magukat az efféle vétekben 
elmerülteknek érzik, azonnal való maguk megtérésére 
keményen inteni a k a r j a ; különben ha ezen kárhozatos 
tévelygésből azonnal ki nem térnek, vagy kitérni nem 
a k a r n a k : akkoron kemény vállozhatatlan és a bűnnek 
minémüségéhez vagyis terhes voltához szabandó büntetés 
alá vettetni, — úgy hasonlóan azoknak, kik az ilyetén 
botránkoztató, dísztelen és vakmerő beszédet hallván, azt 
azonnal az illő helyekre fel nem adják, példás büntetést 
adatni kiván. Hogy mindazáltal ily tormán és úttal má-
sok igazságtalanul is ne vádoltassanak, Ő Fölsége nagy 
számadás alatt tiltja és parancsolja.* 

Továbbá kegyelmesen parancsoltatik ez is, hogy a 
kiknél olyatén könyvek találtatnak és vágynák, melyek a 
Libertinismusra és Indifíerentismusra úgy is útat mutat-
nak, és a hitnek mélységes titkait felforgatván, az igaz 
vallást kisebbítik; azon könyveket ezen pátensnek publi-
kálandó napjától nyolc napokat számlálván, összeégetni 
annak urai tartozzanak. Máskülönben, akárminémű sze-
mély legyen az, a kinél olyan könyvek találtatni fognak, 
vagy a kik azokat mindjárt fel nem adják, azonnal azok 
is, mint ezen kárhozatos vétek palástolói, minden személy-
válogatás nélkül büntetődjenek. 

Végre pedig minden Jurisdictionatus Magistratust 
kir. Fölségének haragja és hivataljuknak elvesztése alatt 
azon okból, a mondott kir. Fölség inteni akar ja , hogy az 
ilyetén Istentől elfajult emberek iránt nemcsak szorgal-
matos vigyázással lenni, hanem azokat érdemek szerint 
is méltó büntetéssel terhelni el se is mulaszsza. 

Tudja azért titulált uraságod a feljebb irt ezen kir. 
kegyelmes engedelmet, mindenütt a gondviselése alá bízott 
helyekben publikáltatni s ahoz magát mindenképen alkal-
maztatni. Gyöngyös die 3-a 7-brís 1767. hivatalbeli szol-
gája Almási Pál rn. pr. Palatinális főkapitány. 

* Ezen parancsolatot illetőleg Szőnyi Beniámin, a »Gyerme-
kek physikája* cimű s Rollin K. után franciából fordított műve 
1774-dik évi kiadásának előszavában ekként buzog és hálálkodik : 
»A természetet kegyes érzelmek közt kell vizsgálni, mert különben 
széles kapu, tágas út az a veszedelemre. Ebből keletkezik a natu-
ralismus, Spinosismus, materialismus, atheismus, libertinismus, 
mellyekkel e mostani utolsó időkben, Sz. Péter és Lukács apostolok 
jövendölése szerint (II. Pét. III: 3 — 5, és Jud. I : 18—19) a sátán 
sok embereknek sziveket elfoglalta; egy szóval a philosophia, a 
mint sz. Pál (Kol. II: 8 : ) nevezi, azaz philomória, azaz a mint 
másutt (Rom. I : 20—21) magyarázza, hiábavaló okoskodás, balga-
ság, szív megsetétedés, bölcsesség szine alatt való megbolondulás, 
a testnek halálos bölcsessége, mely az Istennek ellensége. Legyen 
örök áldott emlékezetben dicsőségesen uralkodó M. Terézia király-
asszonynak sok kegyes cselekedetei között azért is, hogy ezen 
Magyar hazánkban is lappangva terjedni kezdett veszedelmes mé-
telynek hatalmas kir. parancsolatjával a föls. nelytartótanács által 
ellene állott az 1767. esztendő pünkösd havának 18 napján kiadat-
tatott kegyelmes rendeletében, mely ha a távol országokban is ily 
buzgósággal tétetett volna, nem kapott volna annyira lábra a ker. 
vallásnak csúfoltatása stb. 

Közli: Földváry László. 

I R O D A L O M . 

** Válaszszunk alpüspököket avagy missziói 
s z u p e r i n t e n d e n s e k e t cim alatt külön füzetben adta ki 
s a papi értekezletek figyelmébe ajánlja Krupecz István 
az Evang. Egyh. Iskolában hasonló cím alatt megjelent 
dolgozatát. A kis brosúrában szerző a mellett argu-
mentál, hogy a mai viszonyok közt, a mikor a püspökök 
annyira el vannak halmozva a hivatalos adminisztráció-
val, szükség volna alpüspökökre vagy missziói szuperin-
tendensekre, a kik az egyház belső valláserkölcsi, egyház-
társadalmi életének, egyszóval a belső missziónak lennének 
vezetői és felügyelői. Kimutatja ennek szükségességét, 
lehetőségét; adja indítványa solida declaratióját a törté-
nelem világánál és a jelen idők szempontjából. Az alpüspök 
vagy missziói szuperintendens viszonya olyan volna a 
püspökhöz, mint az alesperesé az espereshez. — Néze-
tünk szerint is elérkezett már az ideje annak, hogy a belső 
misszió vezetésére és felügyeletére külön buzgó embereket 
állítsunk be, — azért Krupecz István brosúráját melegen 
ajánljuk a papi értekezletek figyelmébe. 

** A solti ev. ref. egyházmegyei tanítóegylet 
f. évi, XV-ik rendes közgyűlési jegyzőkönyvét vettük. Az 
egylet működésére és a jegyzőkönyvben foglalt két dol-
gozatra legközelebb még visszatérünk. 

** A l a p e l v e i n k é s az I s t e n igéje . Irta Rochat 
L. L.; fordította K. L., kiadta a budapesti »Kék kereszt* 
mértékletességi egylet. A kis, 24 oldalra terjedő füzeiké-
ben Rochat Lajos, genfi ref. lelkész, a keresztyéni irányú 
mértékletességi mozgalmak nagynevű megindítója meg-
győzően bizonyítja be, hogy a mértékletességi egyletek-
nek mindenféle szeszes italról teljes lemondást kívánó 
követelése nemcsak hogy nem szentírás ellenes, de tel-
jesen a keresztyéni szeretetből foly. Célja a kis művecs-
kének az, hogy e követelmény evangéliomszerü voltáról 
meggyőzze azokat a komoly keresztyéneket, a kik a mér-
tékletesség hirdetésének barátai ugyan, de a teljes önmeg-
tartóztatásban valami evangéliom-ellenes pietizmust és 
külföldieskedést látnak. A cél elérésére a kis füzet fejte-
getései valóban alkalmasok. A fordítás folyékony, teljesen 
magyaros. A kis füzetke, mit melegen ajánlunk olvasóink 
figyelmébe, Biberauer Tivadarnál kapható Budapesten 
(Városmajor-u. 48.) Ára, egyes példányban 10 fillér, 10 pél-
dányban 55 fillér. Az ár postabélyegekben is beküldhető. 

E G Y H Á Z . 

A dunántúli evang. egyházkerület f. hó 8-án 
tartotta meg lelkészi értekezletét és 9-én közgyűlését 
Gyönkön, Gyurátz Ferenc püspök és Ihász Lajos fő-
felügyelő elnöklete alatt. A lelkészi értekezleten Gyurátz 
püspök úr tartott nagyobb szabású beszédet, a melyben 
a lelkészeknek a Krisztus evangéliumához való szüntelen 
visszatérést, az erős hitet és a keresztyéni egyetértést 
kötötte a leikökre. — A közgyűlésen, Ihász Lajos fel-



ügyelő megnyitó beszéde után, a folyó ügyek közül a 
tanügyi jelentés emelkedett ki, mint a mely folytonos 
fejlődésről és haladásról tett tanúbizonyságot. Furgly 
Sándor indítványára elhatározta a gyűlés, hogy felír a 
kereskedelmi miniszterhez és kérni fogja az egyházi 
gyűlési tagok részére félárú vasúti jegyek engedélyezését. 
— Poszvék Sándort, ki több mint 30 évi számvevősége 
után lemondott e tisztségéről, a gyűlés igen melegen és 
érdemei elismerésével búcsúztatta el és helyébe Jausz 
Vilmos soproni theol. tanárt, az eddigi alszámvevőt válasz-
totta meg. — A tanári fizetések rendezése kérdésénél 
Barcza világi képviselő felszólalt a fizetések emelése ellen, 
a mi erős reszenzust keltett. Gyurátz püspök a tanárok 
védelmére kelt és a gyűlés napirendre is tért a felszóla-
lás felelt. — A nagy-geresdi egyezséget megújított alak-
jában elfogadta és általános érvényre emelendőnek hatá-
rozta a gyűlés; de azzal a módosítás ajánlással, hogy a 
kisebbségben levő hívek ügyeit ellátó lelkész, az ezektől 
befolyó dijak egy bizonyos hányadát szolgáltassa át azon 
egyház lelkészének, a melyhez a kisebbség egyházilag 
csatolva van. 

E g y h á z m e g y e i gyű lé sek . Az alsó-borsódi ref. 
egyházmegye őszi közgyűlését Miskolcon fogja megtartani 
szept. hó 5-én — A felsö-baranyai ref. egyházmegye f. 
hó 28-án fogja közgyűlését megtartani Harkányban. 

L e l k é s z k i n e v e z é s . Az erdélyi ref. egyházkerület 
igazgató-tanácsa, a detrehemi körlelkészi állásra Decsy 
István szanki helyettes lelkészt nevezte ki. 

K o n g r u a h e l y e t t e s l e l k é s z e k n e k A paphiány 
által indíttatva, az erélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsa 
elhatározta, hogy felir a kultuszminiszterhez az iránt, 
hogy a még nem teljes képesítéssel biró helyettes lelkészek 
részére is folyósítsa, a teljes képesítés egy év alatt leendő 
megszerzésének feltétele alatt, a kongruát. 

A b á n s á g i e v a n g . e g y h á z m e g y e f. hó 23-án 
fogja megtartani közgyűlését Temesvárott. A gyűlésnek 
kiváló érdekességet kölcsönöz az a körülmény, hogy ez 
alkalommal fogja megülni az egyházmegye felügyelőjének, 
báró Ambrózy Bélának 30 éves felügyelői és Kramar 
Béla esperes lelkészkedésének 40 és esperességének 27 
eves jubileumát is. 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s o k . Dr. Bartók György erdélyi 
püspök f. hó 19-től 25-ig Besztercét és a nagy-sajói 
egyházmegye gyülekezeteit látogatja meg. A látogatás prog-
rammja a következő: 19-én Beszterce meglátogatása; 
20-án Bréte és Szent-András meglátogatása és mindkét 
helyen az új templomnak fe lavatása; 21-én M.-Nemegye 
és Somkerék; 22-én Tarcs és Teke; 23-án Nagy-Sajó és 
Sófalva; 24-én S.-Ujös, Sz.-Máthé; 25-én Sz.-Czegő meg-
látogatása és az utóbbi helyen torony és harangavatás és 
papi értekezlet. Mind az egyházmegye papsága, mind a 
megyei hatóságok méltó ünnepélyességgel és tisztelettel 
kívánják fogadni a püspököt. 

A felső-zempléni ref. egyházmegye ez évi köz-
gyűlését f. hó 23-án Miglécen. Sárkány Imre esperes és 
Bernáth Elemér gondnok elnöklete alatt fogja megtartani. 

A tiszai evang. egyházkerület közgyűlése f. evi 
szeptember hó 24—28-án lesz Eperjesen. 

A bánya i ág . ev. e g y h á z k e r ü l e t ezévi rendes 
közgyűlését szeptember hó 4-én es következő napjain 
•artja meg Budapesten, a Deák-téri templomépületben, 
Sárkány Sámuel püspök és Zsilinszky Mihály egyházke-
rületi felügyelő elnöklése mellett. 4-én d. u. 6 órakor 
kerületi értekezlet lesz. Ezt követi 5-én délelőtt a tulaj-
donképeni közgyűlés. 6-án délelőtt gyamintezeti közgyűlés; 
majd folytatólag a közgyűlés befejezése következik A 
kerületi közgyűlés tárgysorozata; 1. A kerületi felügyelő 
megnyitó-beszéde. 2. A közgyűlés megalakulása. 3. A 
püspök évi jelentése. 4. A horvát-szlavon egyházmegye 
szervezkedése. 5. Jelentés a kerület nönevelö-intézetéröl. 
6. Jelentés a csekély javadalmazású lelkészek kongrájának 
kiosztásáról. 7. A politikai községek egyházakhoz való 
beosztásáról hozott ujabb szabályrendelet tárgyalása. 8. A 
lelkész választására vonatkozó szabályrendeletnek az egyet, 
szabályrendelethez való alkalmazása. 9. A különféle bizott-
ságok véleményes jelentései. 10. A kerületi és egyetemes 
gyűlések jegyzőkönyveinek kapcsán hozandó határozatok 

A brassó i ref. e g y h á z m e g y e ü g y é b e n a követ-
kezők közlésére kérettünk fe l : Igen tisztelt szerkesztőség! 
Becses lapjában ezelőtt majdnem két évvel (1898. 42. sz.), 
»Kóros állapotok a brassói evangélikus egyházmegyében« 
címmel, valótlanságokkal teljes cikk jelent meg, olyan 
ember tollából, a ki térbelileg nagyon távol van a szó-
ban levő ügytől, de személyileg igen közelről van érde-
dekelve. Engedje meg a nt. szerkesztőség, hogy én, mint 
nem evangélikus, de a brassói állapotokat a legalaposab-
ban ismerő, s a brassói magyarság ügye iránt Őszintén 
és tevékenyen érdeklődő, teljesen elfogulatlan fél röviden 
reflektálják e cikkre. Kissé későn ugyan, de az igazság-
nak soha sem szabad elévülnie; különben pedig csak 
most történtek meg azok a tények, melyek kézzel fogha-
tóan megcáfolták az idézett cikk főbb állításait. Minden 
polémia nélkül egyszerűen konstatálom, hogy a brassói 
magyar evangélikus esperesség m. h. 18-án tartott köz-
gyűlésében egyhangúlag újból Moor Gyulát választotta 
meg esperesnek és jóváhagyta az esperes összes intézkedé-
seit. Kiemelem, hogy a helyeselve szavazók közt volt a cikk-
író bátyja is. Még csak egyet. Az esperes politikai szerep-
lésére nézve legyen szabad szerényen megjegyeznem, 
hogy a magyar protestantizmusnak általán nemzeti misz-
sziót tulajdonítanak, hogy különösen a brassói magyar 
esperesség alakulását nem felekezeti érdekek, hanem 
egyenesen a magyar nemzeti politika követelményei idéz-
ték elő. Ezen esperességnek igen fontos nemzeti hivatása 
is van, s e hivatásnak bámulatos tevékenységű, önfel-
áldozó apostola Moor Gyula. Az igen tisztelt szerkesztő-
ségnek hazafias tisztelettel Brassó. 1900. aug. 7-én. alázatos 
szolgája dr. Berrmann AntaK* 

* Közöltük e nyilatkozatot az ügy tisztázása érdekében; mi-
után azonban a hivatolt cikk Írójának sem szavalnhetőségeben. 
sem jóhiszeműségében nincs okunk kételkedni, fentartjuk részere a 
lehetőséget az esetleges nyilatkozásra. , s*c r / 
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L e l k é s z m e g h i v á s . A mezőtúri ref. egyház presbi-
tériuma, a Lukács Dániel halála által megürült egyik 
lelkészi állásra Gergely Antal budapesti gyűjtőfogházi lel-
készt, lapunk belső munkatársát hivta meg. Mind a gyüle-
kezetnek, mind a megválasztottnak a legőszintébben gratu-
lálunk a szerencséhez. 

Ref. i s t e n t i s z t e l e t e k a S v á b h e g y e n . A Sváb-
hegyen a nyári szezonban még ketszer lesz istentisztelet, 
ű. m. f. hó 19-én és 26 án. A 19-ki istentisztelet, a 
melyen Gergely Antal fog prédikálni, úrvacsoraosztással 
lesz összekötve. A 26-ki istentiszteleten Hamar István 
theol. tanár prédikál. Az istentiszteletek a községi iskola 
egyik termében, mindenkor d. e. 11 órakor tar tatnak. 

A dunáninneni evang. egyházkerület folyó hó 
14 — 16-án tartotta meg közgyűlését Balassa-Gyarmaton. 
A gyűlés lefolyásáról lapunk jövő számában hozunk ér-
tesítést. 

I S K O L A . 

A ref. tanítók országos közgyűlése f. hó 14-én 
folvt le Miskolcon. Jelen voltak a gyűlésen Kun Bertalan 
ref. és Zelenka Pál evang. püspökök is. A gyűlést megelő-
zőleg megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát, mely alka-
lommal Siuka Lajos elnök tartott ünnepi beszédet, Tóth 
István pedig szavalt. A gyűlés lefolyásáról jövő számunkban 
közlünk részletes tudósítást. 

A f e l s ő - b a r a n y a i ref t a n í t ó e g y e s ü l e t Vaiszlón 
tartotta meg, f. hó 14-én közgyűlését, a melyen a lelké-
szek közül is többen részt vettek. Szűcs Dániel elnöki 
megnyitója után az egyesület adminisztratív ügyeit intéz-
ték el, majd pedig Sütő Lajos siklósi tanító és Kispál 
János tanfelügyelői tollnok tartottak pedagógiai témákról 
előadásokat. 

A v a l l á s t a n í t ó k n y u g d í j a ü g y é b e n a kultusz-
miniszter, f. évi jul. 19-én 43776. sz. a. kelt leiratában 
tudatta az ev. ref. egyház egyetemes konventjének elnök-
ségével, hogy a rendszeresített fizetés mellett, állandóan 
alkalmazott vallástanítókat, — megfelelő képesítés esetén, 
— az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe 
felveszi. A miniszteri leirat a maga egész terjedelmében 
a következő: »Méltóságos és főtiszteletü Püspök, Elnök 
úr! Az ev. ref. egyetemes konventnek az egyházkerületek-
ben alkalmazott vallástanítók nyugdíjjogosultsága iránt 
tett előterjesztése tárgyában van szerencsém méltóságodat 
tisztelettel értesíteni, hogy az orsz. tanítói nyugdíj- és 
gyámintézet kötelékébe való belépést mind azon vallás-
tanítóknak megengedem s őket a nyugdíjintézet köteléké-
ben meghagyom, a kik megfelelő képesítés birtokában, 
ezen minőségükben rendszeresített fizetés mellett állandóan 
alkalmaztatnak, ha állami szempontból kifogás alá nem 
esnek és egyúttal nem rendszeresen működő lelkészek. 
Azonban az 1875. évi XXXII. t.-cikk rendelkezéseihez 
képest az illető hitközségek kötelezőleg elfogadni tartoz-
nak, hogy vallástanítóik után az orsz. tanítói nyugdíj-

és gyámalap javára , az idézet' törvény 28. §-ának 4-ik 
és 29. §-ának 3-ik pontjában meghatározott dijakat rendesen 
fizetni fogják, azon módon, mint azt az 1892. XLIII . t.-cikk 
12. §-a rendeli*. 

Tanár i k i n e v e z é s . A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Pröhhle Vilmos nyíregyházi ág. hitv. ev. 
főgimnáziumi helyettes tanár t a nevezett főgimnázium-
hoz, a fennálló szerződésből kifolyólag rendes t anár rá 
kinevezte. 

J o g a k a d é m i a P á p á n . Mint a dunántúli Prot. Lapban 
olvassuk, Pápa város képviselő testülete f. hó 4-ikén 
tartott gyűlésén egyhangúlag elfogadta Horváth Lajos azon 
indítványát, hogy a kormány a jogioktatás decentralizációja 
alkalmával Pápán is állítson fél jogakadémiát. Dr. Antal 
Géza az indítvány tárgyalása alkalmával rámutatot t egy 
másik módra, melyen szerinte a sikerre nagyobb kilatással 
indulhatna el Pápa városa a jogakadémia visszaszerzésé-
ben, és ez az, ha a város képviselőtestülete megkeresné 
a dunántúli ev. ref. egyházkerületet s egyúttal ajánlatot tenne, 
hogy egy-két tanszék terhét magára vállalja. Az egyház-
kerület az uj törvény értelmében jelentékeny államsegélyt 
vehetne e célra igénybe, s igy, esetleg a vármegyének is 
támogatásával, uj életre kelthetné ezelőtt 16 évvel meg-
szüntetett jogakadémiáját . A képviselőtestület véleménye 
az volt, hogy a mennyiben az első út a sikerre nem 
vezetne, ezt a módot is meg fogja ragadni. — Ebez a 
hirhez mi csak azt a megjegyzést fűzzük, hogy igen 
tiszteletreméltó Pápa városának a jogakadémia után való 
vágyódása; de a mi az egyházkerület hozzájárulását illeti, 
azt hiszszük, hogy vannak a kerületnek fontosabb meg-
oldandó feladatai, mint a jogakadémia szervezése. Néze-
tünk szerint, ám tartsuk meg meglevő jogakadémiáinkat , 
de uj akadémiák szervezésébe kár volna erőnket bele 
ölnünk. Teremtsünk inkább vallásos alapokon nyugvó 
jó népiskolákat és leánynevelő intézeteket; több hasznát 
veszszük azoknak, mint az egyetemekkel versenyezni úgy 
sem tudó jogakadémiáknak. 

Értes í t é s . A dunántúli ev. ref. egyházkerületben a 
rendes alap- és lelkészképesítő vizsgák szeptember hó 6., 
7. és 8. napjain tartatnak Pápán. Szept. 6-án délelőtt lesz 
a zárthelyi írásbeli vizsgálat; 7. és 8-án pedig a szóbeli, 
ebben a sorrendben: II. lelkészképesítő, I. lelkészképesítő 
és alapvizsga. A II. lelkészképesítő vizsgára jövők úgy 
az első ielkészképesítő vizsgáról, mint illető esperesük 
által történt kibocsáttatásukról és szolgálatukról szóló 
bizonyítványaikat tartoznak magukkal hozni. 

A tolnai ev. ref. egyházmegyei néptanító-egy-
let folyó évi augusztus 22-én délelőtt 9 órakor Szeg-
zárdon, a polgári iskola helyiségében ta r t ja évi rendes 
közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Ének és ima. 2. A gyűlés 
megnyitása és megalakulása. 3. Jelentés a pénztár álla-
potáról. 4. Tisztújítás. 5. Babay Sándor felolvasása a 
népiskolai mindkét tantervről. 6. Az elnökséghez érkezett 
átiratok tárgyalása. 7. Müller Imre felolvasása a nyugdíj-
törvény revíziójáról. 8. Esetleges indítványok (alapszabály 
19. §. e). 



E G Y E S Ü L E T . 
I f júság i e g y e s ü l e t S z e p e s Bélán . Örömmel adunk 

hirt a felől, hogy Szepes-Bélán. Weber Samu lelkész 
vezetése alatt evangélikus keresztyén ifjúsági egyesület 
alakult, s alapszabályait már a belügyminiszter is hely-
benhagyta. Ismét egy új mentsvára épült fel tehát a 
keresztyéni óvó és nevelő szeretetnek, mely. adja a kegye-
lemnek Istene, minél több keresztyén ifjút fogadjon védel-
mébe s bocsásson ki, az evangélium fegyverzetével fel-
szerelve az élet harcmezejére. A legmelegebben üdvözöl-
jük az új egyesületet, de egyszersmind a legmelegebben 
ajánljuk is olvasóink áldozatkész támogatásába. Az új 
egyesületnek anyagi eszközökre is van szüksége, hogy 
hasznosan munkalkodhassék, de ezeknek még most hijával 
van, a miért is a keresztyén nagyközönséghez fordul 
támogatásért . Adományok Wéber Samu lelkész címére 
küldendők. 

A keresztyén studens-szövetség konferenciája 
augusztus 4—8. között volt a Páris melletti Versaillesben. 
Képviselve volt 23 ország, 49 hivatalos delegátus ál 'al. 
A budapesti ref. ifj.-egyesület studens osztálya Kováts 
Lajos által képviseltette magát, a ki mindenütt a legszíve-
sebb vendégszeretetet és hazai viszonyaink iránt a leg-
melegebb erdeklődést találta. A konferenciának elejetői 
végig rendkívül érdekes, krisztusi szellemtől áthatott tár-
gyalásairól szeptember vége felé fog a kiküldött az ifjúsági 
egyesület előtt beszámolni, a mikor lesz alkalmunk e tárgyra 
még egyszer visszatérni! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A »Los von Rom« eredménye Ausztriában. 

Az ausztriai evang. főegyházi-tanács a mult hó végén adta 
ki hivatalos kimutatását a »Los von Rom« 1898 és 1899. 
évi eredményeiről. E hivatalos hitelességű kimutatás sze-
rint az 1898-ik évben az evangelikus és a református 
egyházba 1598 volt pápás hivő tért át;, az 1899. évben 
áttértek száma pedig 6385. A folyó évben, március 31-ig 
az evangelikus egyházba 1162-en, a református egyházba 
118-an, összesen 1280-an tértek át. Ha ezekhez hozzászá-
mítjuk az ó-katholikus egyházba térteket, a kiknek hiva-
talosan kimutatott száma csak a mult évben is megha-
ladta a két ezeret és azokat, a kik a pápás egyházból 
kilépve egyik egyházhoz sem csatlakoztak, — akkor bát-
ran állíthatjuk, hogy a »Los von Rom« mozgalom az 
ausztriai pápás egyház gyámkodása alól legalább is 
12—13,000 lelket szabadított már fel. E mozgalomnál 
nemcsak a számbeli eredmények az örvendetesek, hanem 
főként az, hogy elvesztve politikai karakterét, a Rómától 
való elszakadás mindinkább vallásos és épen evangeliumi 
mederbe terelődik. Csak világoljon a Krisztus evangeliuma 
továbbra is Ausztriában s vezéreljen el az igaz útra 
minél több ezreket! 

* »A magyar keresztyénség kilencszázéves 
j u b i l e u m a * . Lélekemelően magasztosan folytak le a jubi-
leumi ünnepélyek. Az ország házában, a magyar szent 
korona előtt, az első apostoli király utódja jelenlétében, 
egy szívvel-lélekkel száll fel a hálaadó fohász a menyek-

Urához, ki elvezérelte nemzetünket is az ő szent Fiához. 
Együtt ünnepelt a nemzetnek minden fia, s mig a szent 
korona előtt testvérként ölelkeztek össze a magyar keresz-
tyén egyházak képviselői, s egy ajakkal hangoztatták az 
apostoli király előtt, hogy e hazában a keresztyénség 
csak magyar és az akar maradni, mind a mig e haza 
állani fog. — addig künn az egész országban mindenütt, 
felekezetkülönbségnélkül minden keresztvén templomban 
felhangzottak a hálaadó imádságok és a nemzet minden 
rétegében megpecsételtetett a Krisztusból fakadt és azon 
nyugvó keresztyéni testvériség szent szövetsége. Leomlot-
tak a felekezeti válaszfalak; nem volt sem római katho-
likus, sem retormátus, sem lutheránus, sem unitárius ez 
ünnepélyeken, csak Krisztusban hivő és egymást a Krisz-
tusban testvérnek ismerő keresztyén. Együtt ünnepelt 
mindenki s együtt adott buzgó hálákat a kegyelem Iste-
nének, ki bizonyara meghallgatta a hozzá felhangzott 
buzgó imádságokat s megáld bennünket a szeretetnek, a 
türelemnek, a keresztyén hazaszeretetnek ama lelkével és 
erejével, a mely eloszlatja a félreértéseket, összeforrasztja 
lelkeinket, s áldást, békességet ad e honnak, hogy 
álljon és virágozzék időtlen időkig! — Igy folytak, — 
az az hogy igy folyhattak és igy kellett volna lefolyniok 
azoknak a jubileumi ünnepélyeknek, a melyek f. hó 14-én 
Esztergomban vették Kezdetüket, viselve a »magyar keresz-
tyénség kilencszázéves jubileuma* nevet. A mit azonban 
fentebb irtunk, az csak a mi lelkünknek álma volt; a 
valóság pedig az, hogy ez ünnepélyeket, ismert szellemé-
ből és a magyar kormány sajátságos magatartásából kifolyó-
lag ismét a r. kath. egyház sajátította ki magának s csinált 
belőlük egészen speciális római katholikus ünnepélyeket, 
még tátongóbbá tevén azt az ürt, a mely e haza különböző 
egyházakhoz tartozó keresztyén polgárait elválasztotta. 
Hát a magyar keresztyénség jubileumát csak a róm. 
kath. egyháznak van joga ünnepelni?! Hát csak a r. kath. 
egyház a keresztyén egyház?! Hát csak a római kath. 
klérus és a r. kath. egyház tagjai képezik a magyar 
nemzetet?! Ugy látszik, hogy a magyar r. kath. klérus 
és a magyar kormány jóvoltából : igen. Mi protestánsok 
azonban, a kik szintén igaz keresztyéneknek és igaz 
magyaroknak valljuk magunkat — lelkünk szent meggyőző-
desével és indignációjával kiált juk ellene: vető, vető, vető ! 

Szerkesztői megjegyzés. Lapunk rendkívüli 
beosztását az Iskolaügyi tabelláris cikk közlésének 
technikai nehézségei okozták. A rendkivüliséget 
mentse ki szives olvasóink előtt, a következő 
néhány számban is. a cikk fontossága. 

GYÁSZ ROVAT. 
N a g y Sándor hídvégi ref. lelkész, szabadságharci 

tüzér főhadnagy, életének 76-ik, papságának 50-ik évében 
folyó hó 10 én elhunyt. Nyugodjék békével! 

Szerkesztői üzenetek. 
M. F. N a g y v á t y . Becses sorait megkaptuk, s azok-

nak az Irod. Társaságot illető részére nézve intézkedni 
fogunk. A levél végén írtakra nézve pedig szabad legyen 
a következőkben válaszolnunk. Legelső sorban is megvall-
juk, hogy az abban olvasottak nemcsak nagy meglepetést, 
hanem bizonyos fájdalmat is okoztak. A felső-baranyai 
papság, a mint olvassuk, nincs megelégedve lapunk vál 



íozatosságával, különösen pedig az apróbb rovatokban 
óhaj tana speciális hazai egyházi életünket illetőleg bővebb, 
jó és gyors tudósításokat, — mert különben beszüntetik 
az előfizetést. Ismételjük, hogy ezek a panaszok nemcsak 
megleptek bennünket, de egyszersmind fájdalmat is okoz-
tak. Lapunk immár 43-ik évfolyamát futja, s meggyőző-
désünk szerint, azt a szellemi és irodalmi nivót, a melyen 
megindult, nem hagyta el egy pillanatra sem. Nagyobb 
cikkeink rovatai oly bővek, a milyenekkel egyetlen hazai 
prot. egyházi lap sem rendelkezik, s törekvésünk mindig 
az volt, hogy e rovatokat hasznos és értékes közlemé-
nyekkel töltsük meg. Hazai egyházi életünknek egyetlen 
egv jelentősebb mozzanata sem kerülte ki figyelmünket 
soha, s a nagy és életbevágó kérdésekben mindenkor 
felhangzott buzdító, vagy óvó és figyelmeztető szavunk. 
Azt hiszszük, hogy e tekintetben nem maradtunk egyetlen 
laptársunk mögött sem ; sőt dicsekedés nélkül el merjük 
mondani, hogy annak az életnek és elevenségnek, a mely 
egyházi életünk mezején mind inkább kezd nagyobb ará-
nyokat ölteni: épen lapunk volt megindítója és leghatal-
masabb szószólója. Szerkesztői lelkiismeretünket tehát e 
tekintetben tisztának és nyugodtnak érezzük. Azt kész-
séggel elismerjük, hogy van még nagyon sok kérdés, 
nagyon sok baj, a mit lapunk nem tárgyalt ; de ezek 
olyan speciális és jó részben helyi érdekű kérdések, a 
melyek felől csak a közvetlenül érdekeltek lehetnek kellő-
leg tájékozva és csak azok Írhatnának rólok érdemlegesen. 
De í rnak-e? Nem, — és épen ebben van a baj. Hogy 
többet ne említsünk, csak épen F.-Baranya speciális ügyeit 
és bajait , — annyi és annyi komoly megvitatásra méltó 
témát adnának azok, — de irt-e, ir-e rólok Nagytisztele-
teden, Lutár Sándoron és Lukácsy Imrén kivül va l ak i ? ! 
Mi az érdekeltektől várnánk el legelső sorban, hogy szól-
janak magokról; de ha nem szólnak, okai vagyunk-e mi 
annak ? Ők nem szólnak, mi nem szólhatunk, mert az ő 
hallgatásuk miatt tájékozatlanok vagyunk; — csoda-e 
tehát, ha sok speciális hazai egyházi kérdés tárgyalatlanul 
marad ? — Ennyit a nagyobb rovatokról. S a kisebb 
rovatok ? Megvalljuk ezekkel szemben sem értjük a 
panaszt. Lapunk épen az utóbbi években annyira meg-
szaporította azok számát és megnagyobbította terjedel-
müket, hogy e tekintetben vele egyetlen egyházi lap sem 
versenyezhet. Ám tessék megnézni a többi egyházi lapo-
kat és meg fogják látni, hogy mig azok legfelebb 2 — 3 hasábra 
terjedő apró közleményeket adnak, addig lapunkban ezek 
rendesen 7 — 8 hasábot foglalnak el, felölelve nemcsak a 
dunamelléki kerület, hanem az egész hazai prot. egyház 
egyházi, iskolai, egyesületi és irodalmi eseményeit. E tekin-
tetben is tehát nyugodtnak érezzük lelkiismeretünket. Egy 
dolgot azonban itt is megengedünk, mint fogyatkozást; de az 
ismét nem a mi hibánk. Apró közleményeink ellen, meg-
engedjük, jogosult lehet néha az a kifogás, hogy tudósí-
tásaik nem gyorsak. De ennek oka az az igazság, a mely 
ebben a közmondásban rej l ik: ujjából tudományt egy 
ember sem szopott. A követelés a gyors tudósítás iránt 
megvan ; — de meg van-e adva annak lehetősége a gyors 
tudósi t ta tásban? Fájdalommal tapasztaljuk, hogy nincs. 
Mi már megpróbáltuk szervezni a vidéki riportot; kér-
tünk, sürgettünk, Ígértünk, — de mit tehetünk róla, ha 
meg kell várnunk a heti egyházi lapokat, ha meg akarjuk 
tudni, hogy mi történt Tiszáninnen vagy Tiszántúl? ,— s nem 
tehetünk róla, ha örökké és hiába kell várnunk arra, 
hogy megtudjuk, mi történt a dunamelléki egyházkerület 
egyik vagy másik egyházmegyéjében, egyházában, vagy 
épen Felső-Baranyában Tudósíttatás nélkül pedig tudó-
sítást irni senki sem tud, még a legügyesebb lapszerkesztő 
sem. Mindezek tanulságaképen tehát csak azt vonhatjuk 

le, hogy ha lapunknak hiányai vannak, azoknak nem csak 
mi magunk vagyunk az okai, hanem'az az indolencia is, a 
melylyel fontos és közérdekű dolgaink iránt maga a nagy 
közönség viseltetik. Tegyék azért szívökre a kezöket épen 
a panaszkodók s kérdezzek meg magoktól, hogy nem 
az-e az igaz, a mit mi most elmondtunk ? Ha fogyatko-
zásait érzik lapunknak, ne csak panaszoljanak, de segít-
senek is a hiányok megszüntetésében. ír janak, dolgozza-
nak, tudósítsanak csak, — lapunk hasábjai mindenkor 
nyitva állanak a közérdekű dolgok tárgyalására; — s akkor 
megengedjük, hogy változatosabb, tar ta lmasabb is lesz 
lapunk, — a mi ha úgy volna, csak mi magunk örül-
nénk rajta legjobban. Hagyjunk fel azért a néma hallga-
tással; közöljük egymással a közlésre érdemes eseménye-
ket és kérdéseket; tárgyaljuk, vitassuk meg azokat, — 
mert : »Nétna gyermeknek anyja sem érti szavát !< és 
hasztalan aztán a panasz, a mikor határoznak de nobis 
sine nobis! 

W. S. Kassa . Megkaptuk. Legközelebb felhasz-
náljuk. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett békési ev. ref. gimnáziumban 

a Vll-ik osztály a jövő 1900/1-ik tanévre megnyittatván, 
pályázát hirdettetik a következő tanszékekre: 

1. Latin-görög nyelvi rendes tanszékre; továbbá 
2. Latin-magyar nyelvi és 
3. Mathematika-fizikai helyettes tanári állásokra. 
A latin-görög tanszék betöltése a vallás- és közokt. 

minisztérium jogkörébe tartozik. A rendes tanszék java-
dalma 2400 kor. törzsfizetés, 400 kor. lakáspénz, 200 kor. 
ötödéves korpótlék. 

A helyettes tanszékek javadalma 1800 korona. 
A fizetések évnegyedes részletekben előre adatnak. 
A helyettes tanárokra nézve az első év próbaévül 

szolgál; későbbi alkalmaztatásuk s állandósításuk, szolgá-
lati ügyességükön kivül, az oklevél megszerzésétől függ. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású tanárok és tanár -
jelöltek. 

A pályázati kérvények, az életkort, vallást, végzett 
tanulmányaikat, eddigi szolgálataikat s védkötelezettségü-
ket s egészségi állapotukat igazoló okmányokkal ellátva i 

augusztus hó 24 napjáig, az igazgatótanács elnökségéhez 
küldendők. 

A véglegesen alkalmazott tanárok az országos nyug-
díjintézetnek jogosult és kötelezett tagjai. 

Az alkalmazott tanárok, mindaddig, mig az intézet 
tanerőkkel teljesen ellátva nem lesz, heti 20—22 órán 
kötelesek tanítani. 

Megjegyeztetik, hogy az állammal kötött szerződés 
értelmében, annak idején 2600, 2800, 3200 és 3600 koro-
nás tanári törzsfizetések is fognak rendszeresíttetni. 

Békés, 1900. augusztus hó 8-án 

Szegedi Károly, s. k. 
2 — 2 az ig. tanács elnöke. 

Fele lős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 



I S K O L A Ü G Y . 
Századunk magyar hallgatói a halle-

wittenbergi egyetemen. 
A halle-wittenbergi tudományegyetem mélyen bele-

játszik hazánk prot. egyháztörténeti viszonyaiba, a miért 
is e főiskola bennünket igen közelről érdekel. Köztudo-
mású, s b. e. Révész Imrénk az eredeti anyakönyvi föl-
jegyzések közzétételével be is igazolta, hogy a bölcs Frigyes 
által még 1502-ben megalapított wittenbergi egyetemen, 
mint a német reformáció fókusán tanultak 1522 óta a 
mi reformátoraink csaknem valamennyien s ott szerzett 
vallásos és tudományos ismereteikkel és gazdag tapaszta-
lataikkal nem csekély szolgálatot tettek a hazai protestan-
tizmusnak s a magyar irodalomnak. Melanchthonnak, a 
magyarok e nagy barát jának halála után a lutheri ortho 
doxia elűzte ref. ifjainkat az egyetemről, mely aztán 
1817-ben egyesült az 1694-ben alapított s 6 évvel azelőtt 
fényesen jubilált hallei egyetemmel, s azóta az egyesült 
halle-wittenbergi Frigyes-egyetem nevét viseli. A witten-
bergi egyetemen 300 év óta tanult magyar ifjaink jegy-
zékét »Memoriae ungarorum* c. alatt az egyesülés évé-
ben közzétette s magyarázatos jegyzetekkel is kisérte 
Bartholomaeides I. L. A régebbi hallei egyetem magyar 
pietista irányú hallgatóinak jegyzékét megtaláljuk Zsilinszky 
Mihály : »Egy forradalmi zsinat története* c. jeles munká-
jában. Ez egyetemen egészen a közel mult évekig a leg-
több magyar hallgatóval találkozunk a külföld összes 
egyetemei sorában. Az egyesülés évében, 1817-ben, fejlő-
désének mai stádiumába lépett a halle-wittenbergi egyetem. 

A wittenberginek beolvadásával magyar ösztöndijaink 
is, a melyek a hazai vallási üldözések elől menekült 
honfitársaink alapítványai, u. n. Poldtianum évi 240, s 
a Cassai Kubinyi Temlinianum évi 600 tallér kiosztással, 
s a régi kincsekben, ritka magyar nyomtatványokban és 
kéziratokban gazdag >bibliotheca hungarica* a halle-
wittenbergi egyetemre kerültek. E »bibliotheca* rövid 
leírását tőlem, Lapunk 1882-dik évfolyamában, a magyar 
ösztöndíjak történetét pedig Zsilinszky M. nagy után-
járással készült »Tájékoztatójában találja meg a szives 
olvasó. 

Századunk alkonyán folytatni akarom Bartholomaei-
des művét. Magukkal a nagyobbára eredeti följegyzések-
kel szolgálhatok a bibi. hung. tulajdonát képező »Album* -
ból. Kezdődik 1828-cal, de mar előzőleg is, Honwlya A. 
tollából, néhány adatnak följegyzésével találkozunk. Száraz 
adatok ezek, de egykoron fontos históriai jelentőséggel 
bírhatnak. Nem egy jeles emberünk szerepel azok között 
a közel múltból. Az albumot Kláber E., jelenleg is 
Halléban tanuló stud. agr. atyánkfiának köszönöm. Teljes 
Cime: Album Hungarorum, in Universitate litteraria 

Fridericiana Halensieum Vitebergensi eonsociala 
studentium ab anno 1828. 

Előzőleg a következő följegyzéseket tar ta lmazza: 
Anno 1815. 10. okto. Joseph. Hrebenda. 

— — Sam. Holuby. 
Joh. Ferd. Michnay. 
Gottfried Schröer Presb. 
Georg Spissák Gömörer 
Stephan Kralovanszky. 
Samu Szartory. Zipser Ges. 

Anno 1827. 22. Miírz Ernst Moritz Witchen, aus Poprád 
Zipser Comit. 

Anno 1816. 9. May 
Anno 1817. 6. May 

— — 16. May 
— — 16. Okt. 

A b a n n o 1828. 

N a m e 
Geburtsort und 

Comitat Ankunft A b g a n g — A n m e r k u n g e n 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

Johann Bognár 
Andreas Czavar 
Andreas Gál 
Carl Kalchbrenner 
Johann Krmarm 
Stephan Lucze 
J o h a n n Tomássek 
Johann Zimann 
Johann Homolya 

Johann Krausz 
Johann Pelech 
Eduárd Töpler 

Carl Gamauf 
Josef Gamauf 
Stephan Pékár 
Carl Schneider 
Sámuel Hentschy 
Sámuel Glatz 
Hugó Stentzel 

Michiiel Hlavaöek 
Carl Schnell 
Johann Toperczerj 
Sámuel Lányi 
Heinrich Gamauf 
Johann Rachar 
Dávid Hrabovszky 

Andreas Jurenák 

Tolnaer 
Sohler 
Kis-Honth 
Pesth 
Gömörer 
Neograd 
Gömörer 
Zipser 
Nyíregyháza, Sza-

bolcser 
Szt.-Miklós.Liptauer 
Ratkó, Gömörer 
Oedenburg 

Oedenburg 
Oedenburg 

Pongyelok, K. Honth 
Oedenburg 
Poprád, Zipser 
Poprád, Zipser 
Kásmark, Zipser 

Szkalitz. Neutraer 
Modern, Pressburger 

Kirchdrauf, Zipser 
Szulyó, Trencsiner 
Oedenburg 
Verbó, Neutraer 
Nemes Dömölk, 

Eisenhurger 
Modern. Pressburger 

24-ten April 1828 aus Ungarn 
19-ten April 1828 aus Ungarn 
19-len April 1828 aus Ungarn 
23-ten April 1828 aus Ungarn 
16-ten April 1828 aus Ungarn 
17-ten April 1828 ans Ungarn 
9-ten April 1828 aus Ungarn 
9-ten April 1828 aus Ungarn 
23-ten August 1828 aus Jena 

23-ten August 1828 aus Jena 
23-ten August 1828 aus Leipzig 
6-ten Okt. 1828 aus Ungarn 

16-ten Okt. 1828 aus Ungarn 
16 ten Okt. 1828 aus Ungirn 
8-ten Okt. 1828 aus Ungarn 
18-ten Okt. 1828 aus Ungarn 
27-ten Okt. 1828 aus Ungarn 
27-ten Okt. 1828 aus Ungarn 
25-ten Okt. 1828 aus Ungarn 

18-ten Mai 1829 aus Ungarn 
18-len Mai 1829 aus Ungarn 
20-ten Okt 1829 aus Ungarn 
1-ten Okt. 1830 aus Ungarn 
16-ten Okt. 1830 aus Ungarn 
22-ten Okt 1830 aus Jena 

26-ten Okt. 1830 aus Ungarn 
1-ten Mai 1831 aus Göttingen 

Ostern 1829 nach Ungarn 
Ostern 1829 nach Ungarn 
Ostern 1829 nach Ungarn 

Micháel(A 18 Aug.) 1830 nach Ungarn. Custos Biblioth 
lm Januar 1829 mit erhaltener Vocation nach Ungarn 
Ostern 1829 nach Ungarn 
Ostern 1829 nach Ungarn 
Ostern 1829 nach Ungarn 
Ostern 1829 nach Ungarn 

Oátern 1829 nach Ungarn 
Micháel 1829 als Dr. Philosophiae nach Ungarn 
Micbáel 1830 nach Ungarn. Dr. Philosophiae promo-

viert in Jena 
Ostern 1830 nach Ungarn 
Ostern 1830 nach Ungarn 
Ostern 1829 nacb Ungarn, erhielt Vocation als Prediger 
Micháel 1829 nach Jena 
lm Juli 1829 als Prof. Gramma. nach Rosenau berufen 
Micháel 1829 nach Ungarn Dr. Philosophiae 
Micháel 1830 als Bof. Synt. nach Ungarn berufen 

Custos Riblioth. 
1830 nach Göttingen 
Micbáel 18H0 nach Ungarn 
Ostern 1831 nach Ungarn. Custos Bibliothecae 
Micháel 1831 nach Ungarn. Custos Riblioth. 
Micháel 1833 nach Greifswalde. Custos Biblioth. 
Ostern 1831 nach Ungarn 

Micháel 1831 nach Jena 
Micháel 18:tl narh Ungarn als Ruf. Humanisz. in 

seine Vatcrstadt berufen 



N a m e 
Geburtsort und 

Gomitat Ankunft A b g a n g — A n m e r k u n g e n 

28 Johann Benczúr Alsó-Sztregova, 24 ten Mai 1831 aus Ungarn Ostern 1832 nach Ungarn 
Neográd 

29 Andreas Loikó Breznó-Bánya,Sohler 24-ten Mai 1831 aus Ungarn Ostern 1833 nach Ungarn. Custos Biblioth. 
30 Gottfried Hammer-

Breznó-Bánya,Sohler 

schmidt Günsz, Eisenburg. 12-ten Mai 1832 aus Ungarn Michael 1833 nach Ungarn. Custos Biblioth. 
31 Gustav Steinacker Pesth 1-ten Mai 1833 aus Ungarn Ostern 1835 nach Ungarn. Custos Biblioth. 
32 Dániel Krmann Kraszkó, Gömörer 1-ten Sep. 1833 aus Ungarn Micháel 1834 nach Ungarn als Pastor berufen. Custos Kraszkó, Gömörer 1-ten Sep. 1833 aus Ungarn 

Biblioth. 
33 Paul Balassa Szt. Lőrincz, Tolnaer 15-ten April 1834 aus Ungarn Ostern 1835 nach Ungarn. Custos Biblioth 
34 Peter Paul Szto-

povszky Klenócz, Kis-Honther 15-ten April 1834 aus Ungarn nihil horutn 
35 Johann Szopkó Kásmark, Zipser 24-ten Mai 1835 aus Berlin Ostern 1836 nach Ungarn. Custos Biblioth 
36 Johann Lengyel Rosenau. Gömörer 24-ten Mai 1835 aus Ungarn Ostern 1836 nach Ungarn 
37 Carl Bradovka Ratkó, Gömörer 10-ten Sept. 1835 aus Berlin Ostern 1836 nach Ungarn 
38 Alexander Barisch Bőszing, Presshurger 13-ten Mai 1838 aus Jena Ostern nach Ungarn 1839. Custos Biblioth 
39 Andreas Homolya Nyíregyháza, Szabol- 31-ten Okt. 1838 aus Ungarn Micháeli nach Ungarn 1840. Custos Biblioth 

40 Lud. Stúr 
cser 

Uhrovecz, Trencsiner 21-ten Okt. 1838 aus Ungarn Ende August nach Ungarn 1840. Custos der Bibliothek 
41 Dániel Havjár Tugár, Neograder 23-ten April 1839 aus Jena Micháeli 1839 nach Ungarn 
42 Jonas Zaborsky Zabor, Turotzer 4-ten Mai 1839 aus Ungarn Ostern 1840 nach Ungarn 
43 Ludw. Fleischhacker Oedenburg 15-ten Mai 1839 aus Berlin Micháeli 1839 nach Berlin zuriick 
44 Emerich Grindel Kásmark, Zipser 11-ten Juli 1839 aus Wien Micháeli nach Berlin 1839 
45 Ben. Gervenák Pljesovce, Zohler 14-ten Okt. 1839 aus Ungarn Micháeli nach Ungarn 1841 
46 Dávid Martsek Jolsva, Gömörer 13-ten Okt. 1839 aus Ungarn Micháeli 1840 nach Ungarn den 7. Sept. 
47 Gustav Andreas 

Micháeli 1840 nach Ungarn den 7. Sept. 

Groszmann Pukanz, Honther 23-ten Okt. 1839 aus Ungarn den 20. Aug. 1840 nach Ungarn 
48 Leonidas Kupetz Leutschau, Zipser C. 8-ten Decz. 1839 aus Ungarn den 20. Aug. 1840 nach Ungarn 
49 Johann Burgovszky Kásmark, Zipser 1-ten Márz 1840 aus Wien 1842 
50 Joannes Zöllner Wagendrüsl in der 

Zipser 10-ten April aus Andorvak 1840 In den ersten Septembertagen 1840 nach Tübingen 
51 Joh. Bystersky Grosse-Bisterce, 

Arver Com. 21-ten Sept. 1840 aus Ungarn Odesel s koncem Srpna 1842 
52 Emeriny Blaskovic Lisow, Com. 15-ten April 1841 aus Ungarn 13 Sept. 1841 nach Ungarn 
53 Breznyik János Aszód, pesti Kisasszonyhó 27-én 1840 Jénából Sz. András hó 20-dikán 1841-ben Selmeczre 
54 Kari Baphanides Rakoncza in Hontb 15-ten Sept. 1841 aus Ungarn 11 April nach Cseri in Honth. 1842 
55 Spannagel József Bulkész im Bács Juny 1841 Ende Márz 1842 nach Ungarn 
56 Teichengraeber Laj. Igló, Szepes m. Október 1840-ben Göttingából Hazautazott 1842-ben Julius 0-kén Pestre 
57 Jém Zbell Plachtince v. W. 

Honté 20 Octobra 1840 z Vlasti Z pocatku Jary 1842 do Vlasti 
58 Schneller Vilmos Kőszeg. Vas m. 14 Okt. 1840 Sept. 14-én 1842 
59 Jan Drahotyn Andrus Malá PaluckáLipto. 26 kvétna 1840 skoncem Brezna 1843 
60 Andr. Slavofil Brozik N. Lupca 3 Zazj 1842 pri konci Brezna 1843 
61 Ludevit Hrobou Sjtlnice v Luptove v Dubn 1842 na konci Srpna 1843 
62 Samoslav Hrobou toos kéj stolici v. Dubn 1842 na konci Srpna 1843. 
63 Jan Raffay Siwetice, Gemerská Kveten 1843 desel do Vlasti koncem Brezna 1844 
6Í Josef Horváth Stránka, Turce v Kveten 1843 30 Őervence 1844 
65 Stephan Launer Krupina 7 Rjgna 1842 Z poéiatku Srpna 1844 
66 Andrei Praxatory Krupina Zvolen 16 Rijna 1843 6 Srpna 1844 
67 Jankó Benko Krupina Zvolen 7 Rijna 1842 6 Srpna 1844 
68 Teod. Groszmann Pukanec, v Hont v Duben 1844 6 Srpna 1844 
69 Jankó Hoznék W. Pokorad. Gemer 16 Bijna 1843 22 Cervenca 1844 
70 Andr. Laustjak Paluazka, Liptov 19 Rijna 1843 v Srpen 1844 
71 Andr. Dureek Tisovec Gemer 22 v Kvetna 1844 25 Srpna 1844 
78 Jankó Risterski Seuica, Nitrjanská v Oktobri 1844 v Februári 1845 
79 S. Kalineak Záturcja v Turci na Michala 1843 v Marci 1845 
80 L. Sulek Sobosist, v Nitre v Máji 1844 v Marci 1845 
81 A. Hodza Raksa v Máji 1844 v Marci 1845 
82 A. Krőméri z Hornej Micinej, 

v Máji 1844 

Zvolenéan v Máji 1844 v Klaseu 1845 
83 Andrej Belohorszky Sl. Pravno, Turiec 10 oktobra 1844/45 v Auguste 1845 
84 Nagy Károly Pápa, Veszprém 10-ik oktober 1844/45 Augusztus közepén, 1845 
85 Csapli István Csenge, Vas 20-ik september Augusztusban 1845 
86 Gusto Draskoci z Badvani, Zvolencan 7 oct. 1844 v Klasen 1845 
87 Andrej Czéner 7, Maliho, Hontu 7 oct. 1844 v Marci 1845 
88 August Schulek z Ratkovej,Gemerean 6 octobra 1845 v Breznu 1846 
89 August Boy Novuo Mesto, Nitra 1-ho oct. 1845 9-hó Augusta 1846 
90 Dionys. Szemian Sazdice, Hont 12 oct. 1844 9-hó Augusta 1846 
91 A. Domanovszky Komlós, Békés 20 oct. 1843 8 Aug. 1816 
92 Karol Stur z Devieja, v Honte 21 Marca 1846 9 Augusta 1846 
93 J Gábor Lavinszky Lovinúbanu, No-

9 Augusta 1846 
J Gábor Lavinszky 

vihrad Michala 1844 August 1846 
94 Lud. Aug. Gál Tisovec Malo Hont Michala 1845 11 August 1 8 4 6 * ) (Folyt, köv.) 

*) Wegen nachlássigkeit der damaligen Bibliothekern ist das Verzeichniss hier lückenhaft und unvollstándig. Aus Partiehass 
trugen sie die Namen derjenigen, die nicht zu ihre Farbe gebörten, nicht ein. und ich hatte keine Gelegenheit die Lücken auszufüllen. 
W. Kauffmann, m. p. — Valóban sajnálatos, hogy, mint e följegyzés is mutatja, hazánkfiainak egy része még a külföldre is kivitte nemzeti-
ségi politikáját. Tudvalevőleg abban az időben Magyarországon is a legizgalmasabbak voltak a nemzetiségi viták. Lapunk régebbi 
Török—Székács-féle évfolyamai számos közleményt tartalmaznak a nemzetiségi mozgalmakról. Sz. M. 

H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök . 

Kiadtf-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza; , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 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 : 0 kor.; egész évre : 18 korona. 

Egyes szám árit 40 fii. 

P o s t f e s t a. 
Lezajlottak a jubileumi ünnepélyek, — le-

zajlott a róm. kath. kongresszus, nagy külső 
fénynyel, alkalmi beszédek özönével. Újra beállt 
a reflektálódásra, a tanulságok levonására hívo-
gató csend. Használjuk fel a kínálkozó alkal-
ma t ; mert a mi az elmúlt héten lezajlott és 
elhangzott, méltó a gondolkozásra és az oku-
lásra. 

A magyar keresztyénség és a magyar kiráy-
ság kilencszázéves jubi leumát ülték. Ülték ; — 
de csak a római kath. egyház és a hivatalos 
világ. Mi protestánsok távol maradtunk. Mi tar-
tott vissza bennünket , hogy ünnepel jünk ? [Talán 
nem vagyunk keresztyének, s a keresztyénség 
900 éves jubileuma reánk nézve közömbös dolog? 
Talán nem vagyunk magyarok, vagy kihalt lel-
künkből minden hazafiúi érzés, hogy megemlé-
kezés nélkül engedtük elsuhanni az alkalmat, a 
mikor a magyar alkotmányos királyság 900 éves 
fennállását ünnepelhet tük volna? Hiszen büszkén 
valljuk magunkat keresztyéneknek, büszkén és 
lelkesedéssel magyaroknak ; — hogy nem ünne-
peltünk hát mi is, s miért ültünk némán, hall-
gató ajakkal az elmúlt nagy napokban? Mert 
megboszulta magát ra j tunk a saját élhetetlen-
ségünk és a magyar kormány sajátságos maga-
tartásából kifolyólag egyenesen skar tba tett ben-
nünket, úgy is, mint magyarokat, úgy is mint 
keresztyéneket az az egyház, a mely azt hirdeti 
hogy üldözött e hazában, és üldözött épen mi 
általunk, protestánsok által. 

Valóban, elkeseredik bennünk a lélek, ha a 
megtör téntekre visszagondolunk. Nagy, magasz-
tos, keresztyén és nemzeti ünnepet kellett volna 
ülnünk, a melyben összeforrott volna e haza 
minden polgára, nemzetiségi és vallásfelekezeti 
különbség nélkül, — és ime lett a magasztos 
alkalomból egy karakter iszt ikus felekezeti és 
felekezeti-politikai ünnep, mely a helyett, hogy 

összehozott volna, inkább szétválasztott bennün-
ket, s a helyett, hogy sziveinket a hazafias és 
a keresztyéni szeretetben összeolvasztotta volna, 
csak még tát.ongóbbá tette az ürt közöttünk. 
Fáj a lelkünk, hogy ennek igy kellett történnie, 
s hogy a helyett, hogy a béke olajágával köszön-
tenénk egymást, ú j ra csak a harc fegyverei 
csattognak e sokat szenvedett hazában, testvér 
testvérrel állván szemben, egymás rontására. 

S miért kellett ennek igy tör ténnie? Nem 
lehetett volna ez ünnepeket igazán keresztyén, 
igazán magyar ünnepekké tenni ? Nagyon is 
lehetett volna, ha azoknak lelkét, a kik azokat 
kezdeményezték és rendezték, igaz keresztyén, 
és igaz magyar érzések hatották volna át; — 
ha mi magunk nem lettünk volna oly élhetet-
lenek, a milyenek voltunk e nagy dologban, és 
ha a magyar kormány »jog, törvény és igazság« 
hármas jelszava nemcsak puszta jelszó, hanem 
valóság is volna. 

Hogy a r. kath. egyház, vagy jobban mondva: 
klérus, magának igyekezett lefoglalni a nagy 
alkalmat s magát igyekezett egyedül keresztyén-
nek és magyarnak feltüntetni, — azon nem 
csodálkozunk. Csak hagyományos és ujabbi 
exkluzív néppárti szelleme nyilatkozott meg eljá-
rásában. Kétségtelen, hogy törekvéséből hiány-
zott mind az igaz keresztyéni szeretet és békes-
ségre való törekvés, mind az igaz, komoly haza-
fiság; — de mi a megtörténtekből mégis csak 
a kevesebb részt irjuk az ő rovására. A nagyobb 
részt magunknak és a magyar kormánynak kell 
felrónunk. 

Magunknak, mert hiszen, hogy úgy történt a 
dolog, a hogy történt, abban igen hibásak va-
gyunk mi magunk, protestánsok is. A mikor 
megindultak a jubileumi mozgalmak és láttuk 
az indulás helytelen irányát, nem lett volna-e 
módunkban hangot adni és a mozgalmat helyes 
irányba, az egyetemesség irányába terelni? Lett 
volna elég, de mi csak hallgattunk, mint a ki 
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semmiről sem tud semmi t ; pedig előre látható 
volt, hogy felszólalásunk és befolyásunk érvé-
nyesítése nélkül a mozgalom mindinkább exkluzív 
jelleget fog ölteni és a békesség és a testvéries 
egyesülés helyett csak féltékenységet, elkesere-
dést, ú jabb harcot fog nemzeni. Valóban rövid-
látásunknál, világi és egyházpolitikai látkörünk 
szűk voltáról tesz bizonyságot mélységes hall-
gatásunk. 

De a legnagyobb botlást a jubileumi ünne-
pek körül a magyar kormány követte el. Ha a 
r. kath. klérusban nem volt is meg az igazi 
keresztyéni és hazafias lélek, és ha mi protes-
tánsok nem voltunk is politikusok : neki kellett 
volna mély politikai bölcseséggel kezelnie ezt 
a nagyfontosságú és kényes dolgot és neki kel-
lett volna azt úgy irányítani, hogy abból valóban 
egy igazi, egyetemleges keresztyén és nemzeti 
jubileum lett volna. Ámde a magyar kormány, 
a helyett, hogy kezébe vette volna az egész 
rendezését, engedte haladni az ügyet egészen 
exkluzív felekezeti i rányban. És a mikor annak 
nemcsak felekezeti, hanem épen néppárt i jellege 
is egészen kidomborodott , megérthetet len poli-
tikával csak azt tudta kijelenteni, hogy a jubi-
leum nem lészen sem hivatalos nemzeti, sem 
egyetemes keresz tyén; hogy ő nem tud róla 
hivatalosan semmit, s hogy hivatalosan benne 
részt nem vesz ; — de a r ra nézve, hogy e ki-
zárólagos felekezeti jelleg egyetemes keresztyén, 
a hiányos nemzeti jelleg igazi nemzeti ós hiva-
talos jelleget nyerjen, szóval, hogy ezek az ün-
nepek ünnepei legyenek e haza minden polgá-
rának, nemzetiségi ós vallásfelekezeti különbség 
nélkül : nem tett semmit, épen s e m m i t ; — hanem 
a mikor elérkeztek az ünnepek, ott volt azért 
maga is, protes táns tagjaival egyetemben ! A 
dementi nem használt semmit, — az elrontott 
dolgot jóvá nem tehette, és a magyar kormány-
nak, hogy a magas egyházi és udvari körökkel 
összeütközésbe ne jöjjön, akarva — nem akarva, 
ünnepelnie kellett. Hasztalan tagadták meg a 
jubileumi ünnepélyek hivatalos jellegét, reájok 
ütötte azokra a hivatalos pecsétet mind a király 
képviselőinek, mind a magyar kormány tagjai-
nak megjelenése, — és épen ebben a tényben 
rejlett mind a kormány tétovázó politikájának 
gyászos veresége, mind pedig a nem római 
katholikus magyarok és keresztyének orvosol-
hatatlan sérelme. 

A nagy botlás már elkövettetett, a sérelem 
már megvan ; ezek felett hasztalanul rekriminá-
lunk, — de a tanulságokat jó lesz levonnunk, 
mind nekünk magunknak, mind a magyar r. kath. 
egyház vezetőinek, mind azoknak, kik az ország 
kormányrucljánál állanak. Adja meg az Isten 

mindháromnak azt, a minek híjával szűkölködik. 
Adjon a r. kath. klérusnak több keresztyéni 
szeretetet ós több igaz hazafi érzést. Adjon ne-
künk protestánsoknak szélesebb körű látást és 
több éle lmességet ; — a magyar állam vezetői-
nek pedig nagyobb politikai bölcseséget, — s ha 
ezekkel rendelkezni fogunk, majd talán másként 
fogjuk rendezni ezután a nemzeti ünnepélyeket . 

Isten emez áldásaira valóban szükségünk 
vo lna ; mert ime hasztalan hangzott el Eszter-
gomban Vaszary Kolos hercegpr ímás szép be-
széde ,— a következő napokon, ugyancsak a róm. 
kath. egyházhoz tartozó körben elhangzott beszé-
dek elszomorítóan mutat ják, hogy a korona egyes 
részeit összekötő arany abroncs nem szimbó-
luma a szeretet arany abroncsának, mely a ko-
rona tagjait egymással összefűzné. Vaszary Kolos 
hercegpr ímás nem akar ta kutatni, hogy a sze-
retet a ranyabroncsa valóban összefűz e mind-
nyájunkat e hazában? — de mégis konstatál ta 
annak az ellenkezőjét. 0 nem kutat ta a szerte-
húzás és egyenetlenség okait, de feltárta azokat 
világosan az a római katholikus kongresszus, a 
melynek fő védnökségét épen ő és a vezetése 
alatt álló klérus vállalta el. 

Ha fáj lelkünk a miatt, hogy a keresztyén-
ség ós a magyar királyság 900 éves jubileuma 
oly csonkán ós félszegen folyt le, mint a hogy 
lefolyt, - — a r. kath. kongresszust eltöltött szel-
lem pedig épen az elevenünkig ér, nemcsak 
nekünk protestánsoknak, hanem e haza minden, 
nem római katholikus fiának. Ám olvassa el 
bárki Zichy János ós Zichy Nándor grófok ünnepi 
beszédeit s vegye hozzájok az azokat követő 
f renet ikus tapsokat, —• és meg fogja ismerni, 
hogy miért kellett az üneplésből k imaradnia 
minden, nem római katholikusnak ós hogy miért 
nem lehet e honban békesség testvér és testvér 
között. Zichy János elnök nemcsak hirdette, 
hogy »e királyság kilencszáz éves fenmaradásá-
nak oka az az erkölcsi erő, a melyet a (róm.) 
katholicizmus etikai tar ta lma kölcsönzött e hazá-
nak«, hogy »a (róm.) katholicizmus volt az a 
szilárd bástya, a melyen a trón rendíthetet lenül 
állott ; az a kiapadhatat lan forrás, a melyből 
tudomány és műveltség fakadU, hogy »ma már 
csak a (róm.) katholikus társadalom a letéte-
ményese annak az őserőnek, mely államot al-
kotott és fen ta r to t t ; őre annak a tradícióvá vált 
szellemnek, mely műveltté és nagygyá tette a 
magyart«, — és ezzel kizárt e nemzetből min-
den polgárt és minden egyéb íaktort, a mely 
nem római katholikus, — de megjelölte azt az 
irányt is, a melyben e haza római kath. polgárait 
vezetni akarják, úgy az állami, mint a vallás-
felekezeti és a társadalmi életben, a mikor a 



protestant izmust a tatárpusztí táshoz és a török 
uralomhoz hasonló veszedelemnek bélyegezte, s 
kijelentve, hogy »a magyar állam további fen-
tartója első sorban is csakis a (róm.) katholi-
cizmus lehet, erkölcsi vezetője pedig a (római 
kath.) egyháza, szükségesnek jelentette ki, hogy 
azok a róm. kath. erők, a melyek azelőtt exten-
zive, de közvetlenül folytak be az állami életre, 
ma, közvetve bár, de társadalmilag annál inten-
zivebben gyakorolhassák erkölcsi hatásukat«. S 
ha e, nem igen burkolt kijelentések igazi értel-
mét nem tudná kivenni valaki, olvassa el Zichy 
Nándor eme szavait : »Két nagy alapja van az 
államnak ; egyik az erkölcsi, az anyaszentegyház 
(értsd : r. kath. egyház), a másik az alkotmány, 
a melyért életünket feláldozzuk. Szabad egyház 
szabad á l lamban? — nem ez a mi elvünk, 
h a n e m katholikus egyház katholikus államban és 
katholikus íillam katholikus egyliázbana. 

Mi más ez, mint a magyar állam és a tár-
sadalom rekatholizálására irányult törekvés leg-
leplezetlenebb bejelentése és k ih i rdetése? Egy 
új keresztes háború, mely megsemmisíteni akar 
mindent e hazában, a mi nem római katholikus 
és végeredményképen beolvasztani magát a ma-
gyar államot is a róm. kath. egyházba. S csak 
néhány fanatikus ember törekvése-e ez? Ha úgy 
volna, szót sem vesztegetnénk reá; de a jelek 
azt mutat ják, hogy a minden szépen hangzó és 
a szeretetet hirdető hivatalos beszédek dacára 
az egész magyar róm. kath. klérus szolidárisnak 
vallja magát a Zichy-féle néppárti ul t ramontán 
elvekkel. A pápista ügyekben rendesen jól infor-
mált Budapesti Ilirlap f hó 19-iki számában, 
intervjú alakjában közli egy r. kath. egyházfő 
nyilatkozatát a klérusnak a néppárttal szemben 
követendő magatar tását illetőleg, s ebből kitűnik, 
hogy »a katholikus püspökök kifejezetten nem 
lesznek néppártiak, de nem nézhetnek becsukott 
szemmel, el takart füllel, és hátra te t t kézzel oly 
törekvést, a mely a katholikus igazságért folyik« 
és attól, hogy az alsó papság úgy informálja és 
vezesse a pápista szavazó polgárokat, hogy »azt 
higyjék, hogy a néppártra való szavazásukkal a 
katholikus sérelmek orvoslásának ügyét viszik 
e lőbbre«: »a katholikus püspökök papjaikat 
nem tarthat ják visszaa. A magyar r. kath. 
püspöki kar tehát, hivatalosan nem néppárti, de 
a valóságban sem fülét, sem zsebét nem zárja 
el e párt törekvései elől, — »a kormány pedig 
(esetleges akadékoskodásával) nem hozhatja a 
püspöki kart abba a kellemetlen (?) helyzetbe, 
hogy a szabadelvű pártkasszától a kérendő bak-
sist megtagadja®, — mondja a B. II. r. katho-
likus egyházfője. 

Nem néhány fanatikus ember agyréme tehát 

Magyarország rekatholizálása, hanem komoly 
törekvése egy mesterileg szervezett felekezeti ós 
politikai pártnak, a mely a magyar r. kath. 
klérus hallgatólagos áldásával és titkos támoga-
tásával hadat indít állami, egyházi és társadalmi 
téren minden ellen, a mi nem római katholikus, 
és annyira vakmerő, hogy nem átallja a megin-
dított áldatlan küzdelembe belevonni még a 
koronás király nevét sem, mert hiszen Zichy 
Nándor gróf nyíltan hirdette, hogy »ebben a 
küzdelemben felséges Urunk segítségére hivat-
kozunk s az ő fenkölt katholikus érzésére és 
szivére«. S ha ez a küzdelem csak a »katholikus 
hitigazságokért« folynék ! de hogy miért is 
folyik, kifejezte részben Ugrón Gábor, a mikor 
felpanaszolta a közhivataloknak nem róm. katho-
likusok által való betöltöttségét, de legvilágosab-
ban kifejezi a néppárt vezetőségének az egyes 
plebánusokhoz intézett, s a Magyar Szó által 
szószerint közlött felhívása, a melyben a néppárt 
politikai tekintetben való szervezésének szüksé-
gességén kivül a következő cél is kitűzetik : 
^Továbbá szükséges ez (t. i. a néppárt szerve-
zése) azért is, mivel nemcsak az országos kép-
v i s e l ő v á l a s z t á s o k n á l , h a n e m a városi, megyei tiszt-
viselők, bizottsági tagok, nemkülönben a községi 
elöljárók választásánál is arra kell törekednünk, 
hogy mindenüvé a néppárt híveit, elvbarátait segít-
sük diadalra«. Tehát a cél: tervszerűleg leszorí-
tani a hazában mindenkit s mindent, a mi nem 
róm. katholikus, — s a régi elv : faciam Hun-
gáriám catholicam ! 

Kell-e tehát magyarázni, hogy a szeretet 
arany abroncsa mért nem tudja összefoglalni a 
magyar korona minden polgárát a testvéri egyes-
ségben és békességben ? Kell-e magyarázni, hogy 
miért bomlott meg e haza békessége felekezeti 
tekintetben i s ? É s kell-e magyarázni, hogy mindaz 
a váci, a mely a protestantizmust tünteti fel a 
béke megrontójának, nem egyéb üres banda-
bandánál, ocsmány jezsuita hazugságnál ? ! 

S mi mindebből a tanulság? Az-e, hogy 
legyünk csendességben; hallgassunk bölcsen ; 
áltassuk magunkat a békességgel, holott nincsen 
békesség és engedjük magunkat leszoríttatni ós 
kipusztíttatni e hazából, egy sötét, reakciós irány-
zat ál tal? Nem, — ez nem volna egyéb, mint 
megtagadása annak a szent igazságnak, a melyet 
e világban képviselünk és képviselnünk kell. 
Nem volna egyéb, mint sárba tiporni hagyása 
a Krisztus evangélioma szent zászlajának. Nem 
volna egyéb, mint megdőlni engedése e szent ma-
gyar hazának! 

Mit tegyünk t ehá t? Fegyvert vonjunk a 
testvér ellen és a harc zajával verjük fel e bol-
dogtalan hazá t? Távol legyen. E haza boldog-
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sága ós békessége a legmagasztosabb cél, mely 
előttünk áll, mint magyarok előtt ; a vallási ha rc 
ellenkezik azzal az evangéliummal, a mely 
zászlónkra van feljegyezve a Megváltó szent ke-
zeivel, — nincs tehát más előttünk, mint az 
öntudatos, tervszerű védekezés e sötét tábor 
támadása ellen ós egyszersmind követelő kérése 
az állam hivatalos vezetői előtt az ellenünk im-
már hivatalosan is bejelentett irtó háború eré-
lyes megakadályozása iránt. Nem szórványos 
felekezeti sérelmekről van immár szó, hanem a 
protestant izmus tervszerű leszoríttatásáról és ki-
ir tatásáról ; itt az ideje tehát, hogy a magyar 
protestantizmus, mint egy ember emelje fel 
tiltakozó szavát és gyűléseiből a legkomolyabban 
szólítsa fel az állam ügyeinek intézőit a nemzeti 
katasztrófa elhárí tására. Ha nem teszi meg, im-
már megéret t az a ra tás ra és méltó, hogy learat-
tassék. 

Szentmdrtoni. 

Az egyházfegyelemről. 
Tanulmány. 

Irta: Péter Mihály kisazari ref. lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

(Folytatás és vége.) 

Az el járás szerintem a következő fokozatokat tar-
taná meg. 

I. fok volna az intés, még pedig négy vagy több 
szem közt magánúton , azon elvből kiindulva, hogy kiki 
tartozik meginteni az ő vétkes felebarát ját . 

Ha az illető tovább folytatná helytelen é le tmódjá t : 
presbi tér ium elé volna idézendő, mely őt h ivata losan 
meginti. További vétkezés esetén ismét a presbi tér ium 
elé idéztetik, mely m á r komolyan megfeddené. 

Ha ezek után sem a k a r n a megjavulni és a bűnben 
tovább é lne : következnék, hogy az egyház eltiltaná, vagy 
megfosztaná őt az egyházi hivatalok viselésétől, tehát 
nem lehetne keresztszúle, egyházfi, harangozó, presbi ter , 
gondnok, stb. 

Végül a IV., mint végső fokon eltiltatnék az úr -
vacsorájá tól , mindaddig, mig megjavulásának lá tható jeleit 
nem adja . 

A tisztségektől való megfosztás a presbi tér ium j avas -
la tára az egyházi közgyűlés által tör ténnék. De az illető 
a büntetés ellen felebbezéssel élhetne az egyházmegyére . 

Az úrvacsorától is a presbitérium foszt ja meg az 
illetőt; ezt a közgyűlés jóváhagyja , de a ha tároza to t meg-
erősítés végett az egyházmegyei közgyűlés elé kell ter-
jeszteni. Ennek megerősítő ha tá roza ta után válik jogerőssé. 

Hogy egyéb büntetési eszközöket nem tartok célra-
vezetőknek, azt már fennebb megindokol tam; most szóla-
nom kell arról, hogy e szempontokat indokoljam meg. 

A fokozatok, a mint látszik, elég számosak, a mi 
a r r a szolgál, hogy a bűnösnek alkalom adassék a m a g á b a -
szállásra. A fokozatok közt is megvan a kellő emelkedés . 
Véleményem szerint ugyanis az egyházi tisztségektől való 
megfosztás kisebb fokú bünte tés az úrvacsorá tó l való el-
tiltásnál. Igy fogták fel ezt a régiek s a budai zsi-
nat is. 

Azt is figyelembe vettem, hogy az ódium ne n e h e -

zedjék a presbi tér iumra; ezért a III. és IV. fokon az 
egyházmegyére lehet felebbezni. 

A IV. fokon való ha tá roza toka t megerősí tés végett 
az egyházlátogatóság terjeszteni fel az egyházmegyére . 

A pénzbírságot, mely a III . fokozaton ma é rvé-
nyes zsinati törvényeinkben helyet foglal, mellőzni szeret-
ném ; mer t szerintem az egyházfegyelmi e l já rásoknál 
nem szerepelhe t . 

Most azt m o n d h a t n á valaki, hogy én, a ki a fentiek 
szerint oly szabadelvű álláspontot foglalok el, miért 
tar tom megengedhetőnek mégis, hogy végső fokon az 
úrvacsorától is eltiltassék a bűnös? Érvelhetnének ellenem 
épen azon elvekkel, melyeket magam hangoz ta tok ; azzal, 
hogy hiszen épen itten áll az, hogy kiki m a g á n a k áll 
vagy esik és már ágendáló szónokla ta inkban is ezen figyel-
meztetéssel szoktunk az úrasztala elé járulni k ívánókhoz 
forduln i : »vizsgálja meg minden ember magát és úgy egyék 
abból a kenyérből s úgy igyék abból a pohárból , mert 
a ki eszik és iszik méltat lanul , kárhozatot eszik és iszik 
önmagának , hogy meg nem becsüli az Úrnak testé;, és 
vérét*. Ez hát a felelősség protes táns elve. De ez egyetlen, 
sz igorúbbnak látszó fegyvert az egyház megengedheti 
magának , s én azt hiszem, hogy ha ez egyetemesen 
mondatnék ki, pl. kerületenként, avagy zsinatilag, s fel-
muta tnánk , hogy ez éles fegyvert sa já t f enmaradása ik 
érdekében kell a lka lmaznunk: az sokak beleegyezésével talál-
koznék s helyeslésüket nyerné meg. Egyházunk vezetői-
nek e kérdésben nyilvánuló egységes nyi latkozata köz-
megnyugvást idézne e lő ; tehát teljesen az az ál láspontom, 
a mi a budai zsinaté volt. Ha egy minden tekintetben 
szabadelvű zsinat ilyet megengedet t : az az egyház presztízsét 
ma sem ron taná le. De ezzel c s a k ú g y érnénk célt, ha a végső 
büntetést a legsúlyosabb esetekben a lka lmaznók ; mert 
könnyelmű használa táva l magunkon ej tenénk sebeket, a 
mennyiben e d rága szentségünket a sűrű a lka lmazás által 
könnyen já tékszernek tüntetnénk fel, jelentőségét leszállíta-
nánk a hívek szemében. Továbbá az sem tévesztendő 
szem elől, hogy kisebb bűnökre kisebb büntetések alkal-
mazandók , sú lyosabbra súlyosabbak, s mérlegelendő a bűn 
i n d o k a : a tudat lanság, a nehéz családi és magán körül-
mények stb. Ha egy neveletlen ember vétkezik, a kinek sorsa 
olyan volt, hogy nem szerezhet te meg a hit és erkölcs-
képzés eszközeit, annak vétke nem esik oly súlyos beszá-
mítás alá, mint a másik, a roszakara tból vétkezőé. Ezt 
m á r a régiek is felismerték, — a fegyelmezés t isz tább 
korában a lkalmazták is. A polgári igazságszolgál tatásnak 
pedig ez egyik vezérelve. 

És épen, mert e kívánalom nem tar ta to t t be igen 
sokszor , azért jár t a régi fegyelmezés annyi gyűlölséggel. 
Ma is a legtöbb javaslat ezen fő h ibában leledzik. Az 
ember sa jná lkozva olvassa, mint van odadobva a legtöbb 
szakasz végére : »az egyház minden áldásától megíoszta-
tik«. Rendet lenkedik valaki a t e m p l o m b a n : »az egyház 
minden áldásától megfosztandó*. Elhanyagol ja a templo-
m o t : »az egyház áldásai tőle megvonassanak* . — Ne 
csodálkozzunk az tán azon, ha az ily szabályzat nem szül-
het megnyugvás t azok kebelében, a kik szeretnék az egy-
ház virágzását , — a kik a fegyelmezés felelevenítésétől sem 
óvakodnak , de igenis azok túlságaitól félnek. 

Ezekben muta t tunk volna rá a r ra , hogy a fegyel-
mezésnek mely eszközei volnának ma igénybe vehetők. 
Most lássuk a m a másik kérdést, hogy a fegyelmezés mely 
bűnökre volna kiterjeszthető ? 

A javaslat-készí tők azon legfőbb h ibába estek, hogy 
minden bűn t az egyház által is bünte tendőnek ta r to t tak . 

Ér tekezésünk fo lyamán már r ámuta t tunk a r ra , hogy 
ennek az á l lammal szemben való történeti fej lődésünk 



határozot tan ellene mond. Rámutat tunk arra, hogy az 
ősegyház azért fegyelmezett minden bűnt, mert a pogány 
ál lammal szemben ezt szükségesnek tartotta. A középkor 
folyamán ennek gyakorlata magából a hierarkhia fogal-
mából következett; az állam és egyház határai nem vol-
tak oly élesen elválasztva, — de azt is mondottuk, hogy 
már maguk a reformátorok közt is nézeteltérés volt e 
tekintetben. Pl. Zwingli a büntetést, tekintve az állam 
keresztyén jelleget, az állam körébe utasította. A hol az 
egyház eleinte minden jogot magának tartott is fenn 
a büntetésekre nézve, mint hazai ref. egyházunk-
ban : ott is időnként mind többet adott fel elveiből. E 
szempontot, mely nem véletlen, nem kellene szemünk 
elől eltéveszteni. Határozott véleményem: hogy ma, a 
mikor az állam minden bűnt büntetéssel sújt, csak azo-
kat kellene az egyháznak fegyelmezni, melyeket a feleke-
zetlen állam nem büntethet. Ezek pedig, szerény nézetem 
szerint, kétfélék: az elsők a direkt módon nyilvánuló 
vallástalanságok, milyenek: a templom elhanyagolása, 
úrvacsorával nem élés, gyermekeit egyáltalában nem. 
vagy más egyházban keresztelés, konfirmáltaíni nem akarás, 
egyházi esketést mellőzés, születendő gyermekeiről rever-
zálist adás. 

Ilyen vétkek lesznek továbbá, melyek nem direkte 
felekezetünk ellen irányulnak, de ismérvei annak, hogy 
az illető tiszta ker. érzülettel nincs felruházva, — milye-
nek : a káromkodás, iszákosság, vadházasság, családi bé-
kétlenség, perpatvar, másoknak kisebbítése, — melyeket 
a törvényes úton megtorolni nem lehet. Rendellenség az 
istentisztelet alkalmával, u. m. temetéseknél, a templom-
ban, s más cselekvények végzése közben ; ünnepeknek nem 
ker. módon való eltöltése (u. m. kártya, dorbézolás, má-
sokat is botránkoztató munkálkodás). Pazarolás különféle 
módokon ; gyermekek elhanyagolása és bárhol nyilvánuló, 
nem keresztyénhez illő magaviselet, mely még világi bün-
tetéssel sem torolható meg. 

Ezen felfogásomat több körülménynyel tudom indo-
kolni. Ha mi minden vétket, mely igaz, sokszor súlyosabb 
a felsoroltaknál, büntetni aka rnánk : akkor egy valóságos 
büntető bíróságot kellene felállítanunk minden legkisebb 
egyházban, melynek, á s o k bűneset komplikáltságát tekintve, 
épen úgy kellene nyomozni, kutatni, mint a világi bíró-
ságnak. Erre alkalmas elemekből van-e szervezve egy 
presbitérium; egyezik-e hivatásával az ily e l já rás ; nem 
tolná-e háttérbe egyéb vallási és közgazdasági ügyeinket 
az ily funkció? — azt hiszem, hogy ezekre minden elfogu-
latlan az én felfogásomnak kedvező feleletet adna. 

De ha másfelől úgy fogjuk fel a dolgot, hogy na-
gyobb bűnösre csak a világi ítélet kimondása után alkal-
maznánk a büntetést ; nem lesz-e méltánytalan egy 
bűnért kétféle büntetést szabni ki. különösen akkor, midőn 
egy, a világi hatóság által elitéltnek, minő a gyilkos, stb. 
inkább segelyére kellene sietnünk a vallásos vigasz nyújtásá-
val ? Beláthatatlan zavarnak volna, csekély véleményem 
szerint, szülőokává, ez egész eljárás 

S ha valaki azt mondaná, hogy ezzel ellenmon-
dásba keverednenk, mert kisebb bűnösöket büntetnénk, a 
nagyokra pedig ügyet sem vetnénk. — azoknak feleletünk : 
hogy ebben épen semmi ellenmondás nincs, söt logikusan 
foly az egyház fogalmából, s a modern állammal szem-
ben elfoglalt álláspontjából. Az egyház ugyanis tanít jóra, 
nevel, igyekszik a rosznak azon csiráit, melyekből a nagy 
bűnök ki szoktak fejlődni, — elnyomni. A rosznak 
általunk fegyelmezendőnek tartott csiráiból fejlődnek ki a 
nagyobbak Ha az egyháztag nagyobb bűnre is veteme-
dett, űz egyház tanítása, fegyelmezése után is, világos, 
hogy az egyház eszközei vele szemben elégteleneknek 

bizonyultak, s a világi büntető bíróság erejet kell igenybe 
venni. 

Ez a én nézetem a mai egyházfegyelem köréről, 
teljesen meg lévén győződve, hogy más irányú fegyelme-
zés behozatala ellenkeznék egyházunk elveivel; céltalan 
volna, mert haszon helyett kárt okozna egyházunk egész-
séges fejlődésének. De hát az a kérdés, hogy bármily 
körültekintő szabályzat meggyógyítja-e azon sebeket, me-
lyek ma egyházunk testét égetik, s ezek a sebek vájjon 
egyedül a fegyelmezés hiánya folytán állottak-e elő, s nem 
azt lehetne-e inkább mondani, hogy azokat a hibákat 
kellene és pedig sürgősen orvosolni, melyeknek kiirtását 
az optimizmus most már csak fegyelmezéssel tartja lehe-
tőnek ? Tegyük fel, hogy a régi kor vallásossága tisztább 
és felemelőbb volt a mainál, s az emberek nem voltak 
oly erkölcstelenek, mint ma, — vájjon a fegyelmezésnek 
köszönhetjük-e a z t ? Óh! ez nagyon is vitatható kérdés, s 
szerintem az Ítélet mérlege e tekintetben nem hajolna a 
fegyelmezés javára. 

Tegyük fel, hogy egyházunk hívei sok részben val-
lástalanok, az áldozatkészségben restek, bebő hivatalno-
kaikat, elöljáróikat nem becsülik kellő mértékben, erkölcs-
telenek stb. Mi ennek az oka ? Megengedem, hogy a 
fegyelmezés hiánya is, — de sokkal több, egyéb baj, mely 
ha meg nem szüntettetik: fegyelmezéssel kevés sikert 
érünk el. 

A baj oka részint kivül van, a társadalomban, a 
korszellemben, részint magának az egyháznak testéből 
fakadt kelevény. Hogy melyek azok, mikép kell ellenök 
küzdeni ? — eléggé kifejtették egyházi lapjaink per longum 
et latum, — s igy azok elsorolásától felmentve érzem 
magamat. 

Most pedig befejezem talán hosszúra is nyúlt dol-
gozatomat. Érzem, hogy az összegyűjtött csekély anyagon 
sem tudtam uralkodni oly mértékben, a mint óhajtottam 
volna. Plátó e gondolatot azzal fejezi ki, hogy a forma 
nem tudott diadalmaskodni az anyag felett. Mi okozza 
ez t? a művészi erő hiánya-e, vagy az iró szárnyait 
lekötő ba jok? Talán mindkettő, de az utóbbi minden bi-
zonynyal. 

T Á R C A . 

Mise és úrvacsora. 
(Folytatás és vége.) 

Hát Zwingli, a mi reformátorunk! * Ő neki olyan 
véleménye volt, a melyhez én is, a nagy férfiú iránti 
hálával csatlakozom. Az urvacsorai igék magyarázata 
és az úrvacsorai szertartás alakítása miatt sok keserű 
szemrehányást kellett elszenvednie. Még ma is nagy 
számmal vannak tudós theologusok, kik nagyon kicsiny-
lőleg nyilatkoznak a zürichi reformátor úrvacsorai felfogása 
felől. Azt mondják, hogy ő nagyon felületesen bánt el 
az úrvacsorával; hogy az ő rövidlátó elméje nem birta 
felismerni annak végtelen mélységét. Hogy ő a sivár, 
üres racionalizmusnak esett áldozatul. Kétes barátai mentő 
okokat keresnek szegénysége védelmére. Én pedig azt 
mondom : a mit Zwingli a szent vacsora dolgában cse-
lekedett, az az ő legnagyobb és legáldottabb lelki tényei 
közé tartozik. Ha ő ennél a kérdésnél fáradtnak, sivár-

* A szerző zwingliátias lelkesz. I ot K 



nak, felületesnek mutatkozott, úgy en is örömmel veszem 
magamra ezt az Ítéletet. Én azonban csak bizonyos meg-
szorítással állok a Zwingli oldala mellé, a mennyiben 
a Jézus szavait némileg máskép értelmezem, mint ő. 

Gondoljuk csak el azt az utolsó vacsorát, mit Jézus 
tanítványai között költött el. Mi foglalkoztatta az ő isteni 
lelkét mindenekfelett? Mivel volt tele szive? Egy szent 
aggodalommal; azzal az aggodalommal, bogy tanítványai 
nem birják megérteni az ö szenvedését és balalát; hogy 
az valami iszonyatos, megsemmisítő talányként fogja 
meglepni őket; — hogy azok, ha Jézus elvérzik a keresz-
ten, nem fogják megérteni Istennek se igazságosságát, se 
szeretetét, se az ő küldetését. Sokszor beszélt ő előttök 
szenvedéséről és haláláról, és mindig azt a benyomást 
szerezte, hogy a tanítványok nem tartották lehetőnek, 
hogy ez a halál Isten akaratából, az ő felfogásuk ellenére 
is megtörténik. Ezen az estén tehát ez a szent aggoda-
lom tölté el lelkét: »az én tanítványaim, az én egyedüli 
barátaim a földön nem értenek meg engem«. Érteni tud-
juk, hogy most minden erejét összeszedi, hogy szenvedését 
és halálát tanítványai előtt érthetővé tegye, s bebizonyítsa, 
hogy a ki az emberiséget önzetlen szeretetből, tiszta, 
szent könyörülettől áthatva megváltani akar ja , annak a 
végső, legnagyobb áldozatot is meg kell hoznia. De meg-
kisérlette meggyőzni őket a felől is, hogy az ő önkéntes, 
önfeláldozó halála, nemcsak az Ő, emberek iránti szere-
tetét jelenti, — hiszen ebben úgy sem kételkedtek a tanít-
ványok, — hanem föltétlen kezességet akart nekik nyúj-
tani annak az Istennek könyörületéről is, a ki világokat 
kormányoz, a ki a maga szent ítéletét lelkiismeretünkben 
nyilatkoztatja ki, a ki azonban nem akar ja a bűnös ha-
lálát, hanem megtérését és életét. Halála tehát ne verje 
le a tanítványokat, hanem inkább biztosítsa a felől, hogy 
van örök irgalom, feljebbvaló minden emberi könyörület-
né l ; van atyai szeretet, mely a föld gyermekének örök 
hajlékot biztosít. 

Mikor azt halljuk, hogy Jézus ezen az estén igy 
szól a taní tványokhoz: »Ezen az éjszakán mindnyájan 
meg fogtok botránkozni bennem, mivel be fog teljesülni 
az ige: megverem a pásztort, elszéled a nyáj«, — ez 
elegendő bizonyíték arra, hogy a Jézus lelkét minő szent 
aggodalom töltötte be. Közelgett a pillanat, hogy bevé-
gezzék a vacsorát. A mester úgy érzi magát a tanítvá-
nyok között, mint esy haldokló atya, a ki a maga utolsó 
szavaiban egész lelkét kiönteni akarja . Mit tesz tehát, hogy 
a záró szavak által a legerősebb benyomást gyakorolja r á jok? 
Veszi a kenyeret ; megáldja, megtöri és adja a tanítvá-
nyoknak, mondván : »Vegyétek, egyétek! Ez az én tes-
tem, mely ti érettetek megtörettetik«. Meg kell gondol-
nunk, hogy Jézus ezeket nem a szokott nyugodtsággal, 
hanem a legszentebb meghatottsággal mondja. Nyelvezete 
tömör, töredékes. T e h á t : »Vegyétek, egyétek! Ez az én 
testem«. Mit jelent e z ? Ha meggondoljuk, hogy a keleti 
gondolkozás milyen fogékony a képleges beszédmód iránt, 
némileg meg fogjuk a Jézus szereztetési szavait érteni. 
Ő azt akarta nekik mondani : »a mint megérzitek, midőn 

e kenyeret eszitek, bogy az kenyér, úgy érezzétek lelke-
tek mélyében azt is, hogy az én szenvedésem és halálom 
irántatok való szeretetből történik! És a mint megérzitek, 
midőn a bort iszszátok, hogy az bor, úgy érezzétek át meg 
át azt is, hogy én az emberiség üdvére adom oda vére-
met ! Emlékezzetek vissza erre, ha én nem leszek többé, 
valahányszor egybegyűltök; emlékezzetek vissza arra, 
hogy az én szenvedésem és halálom az Istentől rám 
bizott munka koronáját képezi!« Ez az én egyéni néze-
tem. Közönségesen igy magyarázzák a dolgot: vette Jézus 
a kenyeret és m o n d á : »a mint megtöretik ez a kenyér, 
úgy töretik meg az én testem is; a mint kiontatik ez a 
bor, úgy fog kiontatni az én vérem is«. Dehát az van 
hozzá téve: »vegyétek, egyétek, igyátok!* Azt mondja a 
zsoltárköltő: »Kóstoljátok meg, (vagyis vizsgáljátok meg 
behatóan nyelvetekkel,) hogy mily édes az Ur«. A zsoltár-
költő eme kifejezése ujjal mutat arra, hogy mikép kell 
érteimezniink Jézusnak elfojtott, töredékes szavait. Ha mi 
ezeket igazán meg akarjuk érteni, meg kell gondolnunk 
azt, hogy Kelet regi népeinél a képes beszéd sokkal szoro-
sabban és bensőbben tapadt a valósághoz, mint nálunk, 
és hogy olyan képet, a mi jól esett a szívnek, csak egy 
olyan megelőző tárgytól lehetett kölcsönözni, a miben van 
valami kedves és elevenítő tartalom. Csakhogy az izraeli-
ták borzadtak a vérivástól, a mennyiben azt a vallási 
törvények meg is tilták nekik. Képtelenség tehát az, hogy 
Jézus valami olyan képletet mondott volna a tanítványok-
nak. a kik izraeliták voltak, a mitől az ő vallásos érzetök 
visszaborzadt volna. Azt tartjuk tehát, hogy a Jézus utolsó 
szavai meghatóan egyszerű, de egyúttal megrázóan fen-
séges bizonysága az ő megváltói szeretetének, a melynél 
fogva még az utolsó órában sem magára gondolt, hanem 
csak a szegény emberiségre, a melyet csak ő képes meg-
váltani, ha a tanítványok hűséggel megállanak a szent 
örökség mellett. 

Mikor mi úrvacsorával élünk, mit teszünk a Zwingli 
módja szerint ? Mi az úrvacsora vételekor egy nagy csa-
ládot alkotunk és felteszszük mindazokról, a kik velünk 
vacsorálnak, hogy egész lélekkel velünk vannak, midőn 
lelkileg Jézus köré gyülekezünk. Mi úgy képzeljük a dol-
got, mintha egy hosszú asztal mellett ülnénk, melynél az 
asztalfőt Jézus foglalja el. Ő osztja ki a kenyeret és a 
bort a tanítványoknak, azok meg ismét a magok tanít-
ványainak, növendékeinek, mig végül a hosszú láncolaton 
át hozzánk jutnak a szent jegyek. Gondolunk arra, hogy 
ellőttünk ezeren meg ezeren éltek a szent vacsorával, a 
kik a nehéz küzdelmek között is hívek, maradtak a Jézus 
zászlajához. Gondolunk az elhunytakra, a kikkel bennün-
ket a halhatatlan szeretet köteléke fűz össze. Egykor 
velők együtt ültünk a szent asztalnál, most az úrvacsora 
nagy asztalánál ott látjuk őket a tanítványok ama nagy 
csoport jában, a kik felett nincs hata lma a halálnak. Fá jó 
örömmel üdvözöljük a megdicsőültek szellemalakjait és 
az örökkévalóság lehe fuval át úrvacsorai ünnepélyünkön. 
Ugy vagyunk ott, mint egy atya gyermekei, egy Jézus 
taní tványai ; érezzük mind közönségesen a legnagyobb és 



legszentebb szeretet idvezítő erejét és azt mondogatjuk 
magunkban : ülhetünk-e szent komolyság nélkül a Jézus 
asztalához ? Hallhatjuk-e onnan felülről a béke és bocsá-
nat szavait, ama szent elhatározás nélkül, hogy búcsút 
mondunk a versengésnek és gyűlölködésnek, irigységnek 
és elégületlenségnek és megbocsátó kezet nyujtunk ember-
testvérünknek, mig egy úton vagyunk vele; megosztjuk 
egymással a kenyeret és a bort. Közülünk egyik sem 
különb a másiknál. A gazdag átnyújt ja a kenyeret a 
szegénynek és a szegeny a gazdagnak, s mindnyájan 
ugyanazon pohárból iszunk. Nincsen-e ebben valami meg-
ha tó? Óh szegény, elhagyatott ember! jöjj ide! Mi a test-
véri szeretet együttes ünnepét ül jük; halljad az úr Jézus 
Krisztustól, hogy ő érted ment a kinos halálba, érted 
hordozta a keresztet, hogy te aztán türelmesebben hor-
dozhasd a keresztet. És te kegyence a sorsnak, midőn a 
szerencsétlenségek iskoláján átment testvéred átnyúj t ja 
neked a kelyhet, nem azt mondod-e: »Óh uram, mivel 
érdemlettem ezt a kitüntetést? Nem vagyok én jobb 
azoknál, a kik szenvednek és keresztet hordoznak.® Ugy-e 
hogy ennél a szent asztalnál minden dölyf és kevélység 
eltűnik lelkünkből; egyúttal azonban érezzük, hogy meg-
erősödtünk, hangulatunk emelkedett. Az úrasztalánál egy 
fényes nap ragyog felettünk, mely minden sötét borulatot 
tovaüz. bensőnkben felmelegít, a mely az örök jó felé 
vágyódásunknak új erőt kölcsönöz. Igen, ha mi igaz lelki 
áhítattal adjuk át magunkat az úrvacsorának, az a szent 
vendégség sokkal többet ad nekünk, mint sem hogy szóval 
kifejezhetnők. 

A világtörténet legborzasztóbb tényei közé tartozik 
az, hogy az esztelen emberek a legmeghatóbb, legszen-
tebb szeretet eme jelképe felett a legnagyobb szeretetlen-
séggel harcoltak egymással. Patakokban ömlött a vér az 
úrvacsora miatt. Elmondhatjuk, hogy a harmincéves háború 
borzalmai nem sepertek volna végig Németországon, ha 
a ketté szakadt testvérek egyesültek volna az úrvacsora 
kérdésében. Igy azonban mindkét felekezet a maga fel-
fogásába öntötte bele a maga bősz haragját és a más-
ként vélekedő testvértől megtagadta a testvér nevet. Óh 
milyen nagy fájdalom ez arra a Jézusra nézve, a ki ezen 
vendegség által minden szorongatott kebelnek égi békét 
akart nyúj tani! Igy lesz-e ez mindig? Azt mondjuk e r re : 
a mi igaz vigasztalást, felbuzdulást a róm. katholikusok, 
lutheránusok, kálvinisták az úrvacsorában élveznek, azt 
mi is érezzük, a mi egyszerű szertartásunk mellett. De 
jönni fog olyan idő, — de csak majd századok múlva, 
hogy a szétvált testvérek megegyeznek egymással ebben 
a kijelentésben: »Mi nem okoskodunk, nem magyaráz-
gatunk. Nekünk egyedül Jézus kell, úgy a mint szent 
emlekezetünkben él; mi csak arra szorítkozunk, hogy az 
(") szavai hassák át lelkeinket az úrasztalánál. Mi testvér-
jobbot nyujtunk egymásnak!« Akkor aztán majd Jézus 
eme szavakkal fogja üdvözölni az ő elkülönült és egyenet-
lenkedö testvereit a maga asz ta lánál : »Isten hozott ben-
neteket római katholikusok, lutheránusok, kálvinisták, 
zwinglianusok.o Ruazkay Gyula. 

B E L F Ö L D . 

A felső-borsodi lelkészértekezlet! közgyűlés. 
A f.-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészértekezleti 

közgyűlését Edelényben aug. 16-án tartotta meg a refor-
mátus templomban, hol Vadászy Pál esperes elnöklete 
alatt 25 lelkész s a városi intelligencia tagjaiból sokan 
jelentek meg, hogy szem- és fültanúi legyenek a leikeszi 
kar buzgólkoaásának. új életre ébredésének, lelki gondozói 
tevékenységének ebben a veszedelme- időben. Mert azt 
ma már nemcsak a lelkészi kar, de a nagyközönség is 
mélyen érzi, hogy ha tovább is boldog megelegedéssel 
szundikálunk a kényelem puha párnáján s mindent a 
Szentlélek csodás megnyilatkozásától varunk : nagyon 
félő, hogy az erős kötelékek megszakadoznak, a gond 
jaikra bizott nyáj elszéled, az erős védbastya, az anya 
szentegyház bomladozik, s még jó ha minket is törmelé-
kei alá nem temet . . . 

Alkalmi ének és Csilcy József rudobanyai lelkész 
áhítatos imája után Vadászy Pál esperes tartotta elnöki 
megnyitóját. E beszéd úgy gondolatainak gazdagsága es 
mélysége, mint a mai felekezetközi harc biztos megraj-
zolása által lebilincselte lelkünket. Biztos kezzel mutat a 
bajokra, az ősök küzdelmeire; lelkesül és lelkesít, hogy 
necsak a beszédben és az örökös tervezgetésben töltsük 
el az időt, hanem lépjünk a tettek mezejére már végre-
valahára. Szedjük össze összes szellemi es erkölcsi erőin-
ket ; tegyük az eke szarvára kezünket és szántsunk 
mélyen a szivek elpariagodott földjében, hogy fáradságos 
munka után gazdag termés legyen a jutalmunk. A beszéd 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetett. 

Miután csak 25 lelkész jelent meg, indítvány foly-
tán kimondotta értekezletünk, hogy jövőben összejövete-
leinket mindig július hó utolsó felében fogjuk megtartani, 
hogy a nyári gazdasági munka senkit se gátoljon és sen-
kinek se legyen alkalma halaszthatatlan dolgával takarózni. 

Majd a kegyelet oltárán áldoztunk. Rozgonyi László 
nyekézseni lelkész tartott emlékbeszédet néhai Epcrjcs^y 
Ferenc mályinkai lelkésztársunk felett. A szépen előadott 
beszéd foglyul ejtette a sziveket és könyes szemmel 
kívántunk áldást, nyugalmat a kidőlt férfiúnak, ki e földi 
életben nyugalmat is boldogságot is keveset érezett. A 
beszéd emlékkönyvbe vétetett. Balogh István edelényi 
lelkész és tanácsbiró felkéretett, hogy b. e. Szakai József 
boldvai lelkész felett tartson emlékbeszédek a legközelebb 
tartandó értekezleti közgyűlés alkalmával. 

Hosszabb vitára adott alkalmat az »Egyházfegyelmi 
szabályjavaslat a tiszáninneni egyházkerület gyülekezeteire 
vonatkozólag*. Ez alapmunkálatot egy hetes bizottság 
készítette, a felülbirálat pedig egy négyes bizottságra bí-
zatott. Értekezletünk összevetés, tételről-tételre való felol-
vasás után, megállapodott abban, hogy az alapmunkála-
tot elfogadja indokolásával együtt. Némi módosítást 
elfogad ugyan az alapmunkálaton, a nélkül azonban, hogy 
alapjában fölforgatná. Ennek fölterjesztése ügy az egyház-
megyei, mint a kerületi közgyűlésre Scuhay Benedek fő-
jegyző és biz. előadóra bizatott. Igazán kíváncsian var-
juk, hogy e fegyelmi javaslat, mint elfogadott szabályzat 
mikor fog életbelépni?! 

Kérdésbe tétetett, hogy mitévő legyen a lelkész a 
végre, hogy vegyes vallású községben lakó hívei ne 
vegyenek részt a róm. kath. ünnepek látványosságaiban 
és a búcsúkban? Feleletül kimondatott, hogy mi lehető-
ség szerint tartsuk távol híveinket az ilyen külsőségek-
ben bővölködő ünnepektől s prédikáljunk a meggyőződés 
igaz hangjan, hogy mi lélekben es igazságban imádjuk 



az Istent. Elevenítsük fel a multat, a mikor az üldözteté-
sek, templomrablások idejében még korbácscsal sem tudta 
hajtani a katonaság híveinket sem róm. kath. templomba, 
sem búcsúkra. Az ige fegyverével harcol junk! És ha e 
fegyvert bátran és okosan forgatjuk, lehetetlen még föl-
tételezni is azt, hogy eredménye ne lenne, mert a Jézus 
Krisztus ma is ugyanaz, a ki volt és az lészen mindörökké ! 
De talán a fegyvert forgatók hite és lelkesedése más ! 
Talán a mai apostolok nem bocsátják a mélyre a hálót! 

Kimondta határozatilag értekezletünk azt is, hogy 
jövőben óhaj taná, ha ref. püspökeink és espereseink gyak-
rabban fölkeresnének bennünket lelkipásztorokat és gyüle-
kezetek elöljáróit körleveleikkel, hogy a fontos napi kér-
désekben tájékozva lennénk s lehetőleg egy értelemmel 
járnánk el. E körlevelek, a mellett, hogy jó hatással lesz-
nek a hithüség és áldozatkészség ápolására: közelebb 
hozzak a püspököket és espereseket a szivekhez ; fokoz-
zák a tisztelet érzését s közvetlen építik az anyaszent-
egyháznak falait. Gyakorlati értéke az ilyen körleveleknek 
kiszámíthatatlan, a mit bizonyít a temetők kivilágítása 
ellen irott körlevele a f.-borsodi esperesnek, mert annak 
megjelenése eredményezte azt, hogy nálunk e divatos 
rosz szokás — csodálatos módon — megszűnt. 

Indítvány folytán elfogadtatott, hogy építkező egy-
házaink elöljárói a Zs. T. 249 —251 §-ait a legszigorúbban 
tartsák meg ; az osztályba sorozást a törvény szellemé-
ben eszközöljék; a formákhoz legpontosabban alkalmaz-
kodjanak, — mert különben az egyházmegyei közgyűlés 
mindenkor visszaküldi az építkezés megerősítése végett 
beadott iratokat, a miből az egyházaknak is tetemes 
kára szá rmazha t ! Fölterjesztetik e gyakorlati indítvány 
az egyházmegyei közgyűlésre. Igaz, hogy ez törvénybe 
van kimondva, de baj, ha a törvényt sokan olvasni nem 
szeretik! 

Csizmadia Jenő felszólalása folytán felir értekezle-
tünk, az egyházmegyei közgyűlés út ján a kerületre is, 
hogy a Nóvák Lajos sárospataki theol. tanár > Temetési 
énektára« legyen az egyházkerület hivatalosan elfogadott 
énektára, hogy kiszorítsa a közhasználatból egészen a 
hatóság beszéltető, sekélyes tartalmú énekeket. 

Majd sok érdekes gyakorlati kérdés fölvetése meg-
vitatása és eldöntése után Szuhay Benedek mutatott be 
és olvasott fel sajtó alatt levő (Egyháziátogatás Canonica 
visitatio) nagy munkájából 3 eredeti okmányt (XXlV., 
XXV., X X V I I I ) , melyek az 1769. évből valók s azt az 
egyházlátogatást mutatják be, a mit az 1731 március 
21-én kiadott Carolina Resolutio 5. pontjára való hivat-
kozással kellett végezni a r. kath. püspököknek a ref. és 
lutheri egyházak kebelében. E sérelmes törvény igy hang-
zik : »Ezen kivül penig az Acatholicusok Egyházi szolgái 
az ő világi ügyökben a külső törvény szerint való Magis-
tratustól függjenek és avagy csak ebben is, hogy meg-
tessék, vájjon az olyan egyházi szolgák az övéket jól és 
rendesen keresztelik-e, vagy a jól keresztelésre elegendő-
képpen el vannak-e készülve, a pápista Archiadiakonusok-
tóí kell visitáltatniok és examináltatniok!« Ez érdekes ok-
mányok a nagy kiterjedésű régi »Borsodi Tractus* terüle-
téről valók s gróf Eszterházy Imre egri róm. kath. püspököt 
mutat ják be nagy kíséretével egyházlátagatási kőrút jában. 
A sárospataki kerületi levéltárban a zaklatott időből ilyen 
okmány mindössze 5 drb található. — Közgyűlés nagy 
érdeklődéssel hallgatta végig a sajátságos erővel, gúny-
nyal, másutt alázattal és tisztelettel megirt okmányait a 
mult századnak ; mely azon meggyőződést táplálhatta 
szivében a felolvasás után, hogy az ősapák mily lelke-
sedéssel védelmezték az anyaszentegyházaikat , mily gyö-
nyörű érveléssel s bibliai idézetekkel verték vissza a 

jezsuiták, esperesek s püspökök sértő támadása i t ! Ma igy 
védelmezni bástyáinkat s a bibliát úgy tudni, mint a 
régiek tudták : talán nem is volnánk képesek ! ? 

Az értekezlet végeztével barátságos közebédre ül-
tünk össze a vendéglőben, s az asztal felett is még javá-
ban folyt az eszmecsere. Felköszöntők sűrűn hangzottak, 
s a beszédek mind az hangoztatták, hogy mindnyájunk-
nak munkába kell állanunk, mert csak az igaz bit és a 
buzgó munkálkodás virágozhatják fel anyaszentegyházun-
kat. Adja az Isten, hogy valóban igy is legyen ! 

Szuhay Benedek. 

E G Y H Á Z . 

A dunáninneni evang. egyházkerület a mint 
már mult heti számunkban is említettük, f. hő 14-től 
16-ig tartotta meg közgyűlését és azzal kapcsolatos egyéb 
üléseit Balassa Gyarmaton, dr. Baltik Frigyes püspök és 
Laszkáry Gyula főfelügyelő elnöklete alatt. Tizennegyedi-
kén tartották meg a lelkészi értekezletet, a gyámintézeti 
gyűlést és istentiszteletet és a gyűlés tárgyait előkészítő 
előértekezletet. A lelkészi értekezleten, megnyitó beszédé-
ben Baltik püspök a külső és a belső missziói sürgős 
szükségességér, hangoztatta, s e téren odaadó, buzgó mun-
kálkodásra hívta fel a lelkészeket. Sajnálattal említette 
fel, hogy az orsz. statisztikai hivatal az idén beszüntette 
a vegyesházassági statisztika közlését és ez által nagyon 
megnehezítette a reverzálisok ellenőrzését. El is határozta 
az értekezlet, hogy az egyetemes gyűlés útján felkéri a 
minisztert a vegyesházassági adatok újból való közlésére. 
Dr. Tirtseh püspöki titkár nagyobb terjedelmű felolvasást 
tartott az egyház belmissziói feladatairól. A délután meg-
tartott gyámintézeti gyűlésen az intézet munkásságáról és 
a begyűlt adományokról számoltak el. A nagy szeretet-
adományra Ipolyságot és Balassa-Gyarmatot hozták javas-
latba. A mindjárt a gyűlés után megtartott gyámintézeti 
istentiszteleten Vladár Miksa nógrádi esperes magyar, 
Hrck János alesperes pedig tót nyelven tartott prédiká-
ciót. Az egyházkerületi közgyűlés 15-ikén vette kezdetét 
a püspök imájával és Laszkáry főfelügyelő megnyitó be-
szédével. Beszédében melegen emlékezett meg Ő Felsége 
a király 70-ik születésnapjáról és indítványára el is hatá-
rozta a gyűlés, bogy hódoló felirattal fogja üdvözölni a 
királyt. Megemlékezett Laszkáry a felekezetközi viszonyok-
ról is és a leghatározottabban visszautasítva azt a vádat, 
a mely szerint a protestánsok elnyomnák e hazában a 
római katholikusokat, — kijelentette, hogy a protestan-
tizmus, sem józan felfogásából, sem hazafiasságáből kifolyó-
lag nem keresi s nem támaszt ja a felekezeti harcot, — de 
ha megtámadtatik, kénytelen magát védelmezni. — Báró 
Solymossy Ödön indí tványára feliratilag fogja üdvözölni 
a kerület a trónörököst házassága alkalmából. A püspök 
évi jelentése részletesen ismertette a kerület mult évi éle-
tét. Kimagasló része volt a jelentésnek a püspöki vizi-
tációk eredményéről való megemlékezés és a diaszpórák 
rendezésének kérdése, a mely egyik legfontosabb és leg-
sürgősebben megoldandó feladatát képezi a kerületnek. 



Ugyancsak a püspök jelentet te be a Csemez Miklós által , 
kerületi taní tóképezdére tett, 41 ,199 kor. 14 fillért kitevő 
szép alapí tványt is, a miért a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazot t a nagylelkű alapí tónak. — Panaszokra 
és élénk vitára adott a lkalmat a kongrua még mindig 
késedelmes ügye, a melynek megoldását szinte belátha-
ta t lan ideig há t rá l t a t j a a sok reklamáció. Ennek végét 
nem várha tván , a gyűlés el is ha tá roz ta , hogy a már 
kiutalt kongruás összegeket, a m a 1 0 % levonásával , a 
mely a kerület által felterjesztett és a miniszter által 
kiutalt összegek közt fenforog, a jogosul taknak kiosztja s 
egyszersmind felir a miniszterhez a kérdés mielőbbi vég-
leges rendezése végett. Elhatározta a gyűlés, hogy a 
lehető legrövidebb idő alat t kerületi felső leányiskolát 
állít és fe lha ta lmazta a kiküldött á l landó bizottságot a r ra 
is, hogy a mennyiben a kivánt feltételek meglételét kon-
statál ja , az építkezést azonnal megkezdhesse. A pénzügyi 
bizottság és a kerületi pénztárnok jelentéseinek meghall-
ga tása és he lybenhagyása után a Luther - tá rsaságnak 
2 0 0 korona segélyt szavazott meg és az Evang. Egyház 
és Iskolát hivatalos lapjául jelentette ki. Végül a gyűlés 
első nap ján az egyet, gyűlési képviselőket választották 
meg és letárgyalták a tárgysorozaton szerepelt szabály-
rendeleteket . — A gyűlés második nap ján a tanügyi 
bizottság jelentését hallgatták meg, a mely á l ta lában ör-
vendetesnek tüntette fel az iskolák és iskoláztatás viszo-
nyait. A tanév idejét 8 hónapban állapították meg és ki-
mondták , hogy annak ki nem ta r tása fegyelmi el járást 
von maga után. A Selmecbányái líceum államsegély-ügyét 
örvendetes tudomásul ve t ték; a liptói és az árvái espe-
rességet a Reischelianum ellen támasztot t igényével a 
polgári bírósághoz u tas í to t ták ; k imondták az új kerületi 
névtár k iadásának szükségességét; a nagy-geresdi meg-
újított egyezséget csak akkor veszik érdemleges tárgyalás 
alá, ha az opera tum maga fekszik a kerület, illetve az 
esperességek asztalán. Az erdélyi püspöki cím kérdésében 
kimondták, hogy az egyházkerület magáévá teszi az er-
délyi ev. ref. kerület ügyét s az egyetemes gyűlés útján 
szorgalmazza a miniszternél az ügy oly i rányban való 
elintézését, a mint azt az erdélyi ev. ref. kerület óha j t ja . 
A Luther- társaságnak megadva a tankönyvek k iadására 
a kizárólagos jogot, — még a kerületi tanítóképezde 
ügye keltett nagyobb érdeklődést. Kimondták, hogy a 
Csemez-féle a lapí tványnyal és az egyházak támogatásá-
val önálló tanítóképezdét szerveznek, — a mig pedig ez 
sikerül, addig a Selmecbányái tanítóképezde fentar tandó. 

A magyar keresztyénség és királyság 900 
é v e s p r o t e s t á n s j u b i l á l á s a . A Dunántuli Prot. Lap 
legutóbbi s zámában Primipilus, felmutatván a lefolyt pápista 
jubi leum visszásságát és k imutatván, hogy nekünk protes-
tánsoknak is meg lehetett volna ünnepelnünk a magyar 
keresztyénség és királyság 9 0 0 éves jubileumát, — azt 
az indítványt teszi, hogy ünnepel jük meg mi is és pedig 
október hó utolsó vasá rnap ján a reformáció emlékünne-
pével kapcsolatban. Az indítványra, a mely valóban komo-
lyan megfontolandó, legközelebb visszatérünk. 

A budapesti ref. és evang. egyházak összes 
templomaikban hálaadó istentiszteleteket tartottak Ő Fel-
sége a király 70-ik születésnapja alkalmával. A hálaadó 
istentiszteleteken igazi magyar szívből fakadtak fel a kö-
nyörgések a kegyelem Istenéhez szeretett királyunk éle-
téért s a haza boldogságáért, — a mint azonban rendesen 
szokott lenni, a hivatalos világ alig vetett ügyet is a 
protestáns istentiszteletekre. A főváros megtette ugyan, 
hogy tanácsnokai közül egyet-egyet hivatalosan kirendelt 
minden protestáns t emplomba; a hivatalosan ki nem 
rendeltek és a protestáns miniszterek azonban most is 
csak a ^hivatalos főistentiszteleten*, a Mátyás-templomban 
buzgólkodtak — ad majorem demonstrat ionem egalitatis. 
H e j h ! de szép valami is ez a mi magyar vallásegyenlő-
ségünk ! 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A hethfalvi ref. egyház Baczó 
Lajos kömösdi lelkészt, — a felsö-hakai evang. egyház 
Holéczy Zsigmondot választotta meg lelkipásztorává. 

L e l k é s z i j u b i l e u m . A szepes-remetei evang. egyház 
f. hó 20-án ülte meg szeretett lelkészének, Wiltchen 
Frigyesnek, a hét bányavárosi egyházmegye volt alespe-
resének negyven eves lelkészi jubileumát. 

J u b i l á l ó e g y h á z . A bonyhádi evang. egyház folyó 
hó 20-án ünnepelte meg fenállásának 100 éves évfor-
dulóját. Adja Isten, hogy éljen és virágozzék időtlen 
időkig ! 

I S K O L A . 

T a n á r i á l l á s o k be tö l t é se . A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, szerződéses jogánál fogva a rozsnyói evang. 
főgimnáziumhoz Schablik Károlyt nevezte ki ra jz tanárnak. 
— A kolozsvári ref. kollégium elöljárósága Imre Sándor 
végzett tanárjelöltet választotta meg helyettes tanár rá . 

A m i s k o l c z i ref. f ő g i m n á z i u m igazgató-tanácsa 
a mathematika-f iz ikai tanszékre, helyettes tanári minő-
ségben Csorba Györgyöt, a latin-nyelvi tanszékre pedig 
Muzsi János t választotta meg. 

Az »Eötvös-alap« orsz. tanítói segélyegyesület 
f. hó 17-én tartotta meg közgyűlését az Akadémia ülés-
termében, Lakits Vendel elnöklete alatt. A minisz'ert 
Neményi Imre min. osztálytanácsos képviselte. A gyűlésen 
Péterffy Sándor lemondott elnökségéről, de lemondását 
nem fogadták el, hanem örökös elnöknek választották 
meg, segédekül advan mellé Lakits Vendelt és Ujváry 
Bélát. A második félévre az Eötvös-alap költségvetését 
30 ,654 kor. 87 fillérben, a Tanítók Házáét pedig 13 546 
koronában állapították meg. Ujváry Béla azon indítvá-
nyá t , hogy a miniszter kéressék fel a 30 filléres tanulói 
járulekoknak az Eötvös-alap részére, 3 éven át leendő 
átengedésére, — a gyűjtő- és kezelő-bizottsághoz tették 
át. A Tanítók házába ingyenesnek felvettek 3 ref., 4 r. 
kath., 1 gör. kath., — féldijasnak 1 ref., 3 ev., 6 r. kath., 
1 zsidó, — egész dí jasnak 11 ref., 8 e v a n g , 21 r. kath., 
és 1 zsidó tanulót. A közgyűlés után az ösztöndíj- és 
segélydij osztó bizottság 1 0 0 — 1 0 0 k o r o n a ösztöndíjat adott 



12 ref., 11 evang., 15 r. kath., 1 unit. és 5 zsidó tanuló-
nak és 100-—100 korona segélyben részesített 3 ref., 
4 evang., 11 r. kath., 1 gór. kath., 1 unit. és 4 zsidó 
tanulót. 

Az eperjesi ev. ker. kollégium főgimnáziumá-
b a n az 1900/1901. tanévre szóló beiratások f. év szeptem-
ber 1—4. napjain eszközöltetnek ; a beiratásokat megelő-
zőleg aug. 30. és 31. napjain tartatnak a felvételi, javító 
és esetleg magánvizsgálatok. Az előadások a főgimnázium-
ban szeptember 5-ikén veszik kezdetöket. A kollégium 
főgimnáziumi növendékei vallásfelekezeti különbség nélkül 
részesülhetnek a kollégium kebelében fennálló tápintézet 
kedvezményeiben; az ezekre nézve megállapított díjak, 
mindig félévenként értve, a következők: ebéd és vacsoráért 
62 korona, csupán ebédért 38 korona. Ezen díjak féléven-
ként előre fizetendők ; a tápintézeti díjakból elengedésnek 
is van helye. Van a kollégiumnál azonkívül számos ala-
pítvány, melyekből évenként 10—110 koronányi ösztön-
díjak és praemiumok osztatnak a kollégium növendékei-
nek; a mult iskolai évben 31 gimnáziumi tanuló része-
sült ezen ösztöndíjakban. 

A békési ref. egyház elemi iskoláinak veszély-
ben forgásáról cikkezett nem régen a »Magyar Szó«. 
Most ugyanebben ez ügyben mi is, teljesen megbízható 
kézből, hosszabb tudósítást vettünk, a melynek lényege 
az, hogy a közoktatásügyi kormány és a megyei köz-
igazgatási bizottság rá akar ja oktrojálni a községre az 
állami iskolát, a mely nemcsak hogy szükségtelen, a meny-
nyiben a község és a ref. egyház hajlandó a tervbe vett 
három állami iskola helyett négyet állítani fel, de a mellett 
hogy községre óriási terhet vetne, még a ref. egyház 
felekezeti iskoláit is az elnéptelenedés veszedelmével fe-
nyegeti. A közigazgatási bizottságnak az állami iskolák 
felállítását elrendelő határozatát mind a község, mind a 
ref. egyház megfelebbezte. A miniszter a legutóbbi költ-
ségvetés tárgyalásánál is kijelentette, hogy nem célja az 
iskolák általános államosítása és hogy az állami iskolák 
felállításáért annyian folyamodnak, hogy a kívánalomnak 
meg sem tud felelni, — igen furcsának találjuk tehát, 
ha Békésen, a hol sem különös állami, sem nemzeti okok 
nem követelik az államosítást és a hol az állami iskolák 
nem kellenek sem a községnek, sem a ref. egyháznak, 
mégis így forszírozzák azok felállítását. De még furcsább 
az, hogy épen a ref. egyház oszlopos tagjai azok, a kik 
az állami iskoláknak törik az utat. A kerületen perhor-
reskálják az iskolák államosítását, a gyülekezetben pedig 
épen ők az államosítás előharcosai. Ilyen felfordult dolog 
is csak nálunk lehet. A békési iskolák ügyének eldőlését 
különben kíváncsian várjuk, s ha szükség lesz reá, még 
bővebben is fogunk róla szólani. 

A ref. t a n í t ó k o r s z á g o s k ö z g y ű l é s é t , a mely-
nek megtartásáról már mult heti számunkban megem-
lékeztünk, Kun Bertalan püspök nyitotta meg magas 
szárnyalású beszéddel. Beszédében főként azt a szoros 
és elválaszthatatlan kapcsolatot mutat ta fel, a melyben a 
magyar ref. papságnak és tanítóságnak egymással állania 

kell. A ref. papság és a ref. tanítóság e sokat szenvedett 
hazának és a sokat szenvedett ref. egyháznak egyformán 
szükséges két faktora. Ezeknek tehát testvéries szeretet-
ben, bizodalomban és egyességben kell élniök egymással, 
mert csak így virágozhat fel a haza és az anyaszentegyház, 
a melyeknek szolgálata a legszentebb szolgálat. Ennek a 
testvéries jó viszonynak ápolására hívta fel azt a 245 
tanítót, a kik az ország minden részéből egybesereglettek 
a haza és az egyház szent oltárán áldozásra. Az ősz 
püspök szívből fakadt beszéde meg is találta az utat a szí-
vekhez és a gyűlés, azonkívül, hogy Sinka Lajos elnök meleg 
szavakban mondott érte köszönetet, elhatározta, hogy 
azt egész terjedelmében jegyzőkönyvébe foglalja. A Kon-
koly Thege Béla által kitűzött pályatételre beérkezett egy 
pályamunka bírálata következett ezután, de a közgyűlés 
a dijra nem találta érdemesnek és felkérendőnek hatá-
rozta a díj kitűzőjét, hogy egy más, az egyesület céljainak 
inkább megfelelő pályatételt jelöljön ki. Utánna Simon 
Károly alelnök olvasta fel »A tanítók kivánalmai« c. dol-
gozatát, a melynek a zsinatra terjesztendő javaslatait egy 
bizottság elé utasították. Ében Mihály zsámboki r. kath. 
tanító uj arabs számoló gépét mutatta be, majd pedig 
Fogaraxsu Jenő olvasott fel »Az ev. ref. tanító a magyar-
ság szolgálatában« cím alatt. Felolvasása (a melyet mi is 
szeretnénk ismerni) oly lelkesedésre ragadta a gyűlést, 
hogy elhatározta annak százezer példányban leendő kinyo-
matását és minden magyar tanítóhoz megküldését. Lázár 
István felolvasása, az idő előre haladottsága miatt, elmaradt. 
Sok panaszra adott alkalmat az egyesület hivatalos közlö-
nyének és az egyesület pártolásának ügye. Az ország 
4000 ref. tanítója közül alig 500 az egyesület tagja és 
az egyházmegyei tanítóegyesületek sem pártolják eléggé, 
sem az egyesületet, sem a Ref. Tanítók Lapját. Félév alatt 
400 koroná a deficit a hivatalos lapnál és tagdijat is 
csak 81-en fizettek a mult évben. E valóban szomorú 
viszonyokon segítendő, a jelen volt tanítók kimondták, hogy 
mindnyájan meg fogják rendelni a lapot és hogy az elnök-
ség felhívó szózatot fog intézni a többi tagokhoz is eziránt. 
— Bizony nagy közönyösségünkre vall, hogy ez a nemes 
célú egyesület nem képes boldogulni. Vegyék lelkökre 
annak ügyét tanítóink és tanítóegyleteink, mert ideje immár 
az erők egyesítésének és az összetartó, egyházias munkál-
kodásnak. 

A k e c s k e m é t i ev. ref. j o g a k a d é m i á n , dr. Kovács 
Pál igazgató, egy évi szabadságidejének lejártával, augusz-
tus 1-én ismét átvette dr. Szigethy Lehel helyettes igaz-
gatótól a tanintézet ügyeinek vezetését. Felkéri ennélfogva 
mindazokat, akik a kecskeméti jogakadémiát illetőleg 
bármi tekintetben felvilágosítást óhaj tanak nyerni, hogy 
ez iránt hozzáfordulni szíveskedjenek. A jogakadémián a 
beiratások szeptember hó 1—8-ig ta r tanak; szeptember 
8—15-ig folyamodás útján a tanári kar, október 15-ig 
nyomós okból a jogakadémia igazgató-tanácsa adhat az utó-
lagos felvételre engedélyt. Beiktatási díj 20 korona, a mely-
ből 12 korona az orsz. tanári nyugdij-alap. 8 korona a jog-
akadémiai könyvtár-alap javára esik. Félévi tandíj 30 ko* 



rona. Az alapvizsgálatok szeptember 1 —15-ig tartatnak, 
Alapvizsgálati díj 24 korona. A tanintézettel kapcsolatos 
tápintézetben a joghallgatók havonként 14 koronáért kaphat-
nak ellátást. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* N y i l a t k o z a t . Telegdy K. Lajos utóda: Eperjessy 

István könyvkereskedő Debrecenben a református énekes-
könyvekről kiadott árjegyzékének fején az énekeskönyvek 
budapesti kiadását iogtalan utánzatnak mondja. Evvel 
szemben alulírott, mind a református énekeskönyveknek 
budapesti kiadója, kijelentem, hogy ezen énekeskönyvek 
kiadására a dunamelléki, dunántúli és tiszáninneni ref. 
egyházkerületek által vagyok feljogosítva. A debreceni 
kiadás bizományosa tehát — vallásos könyvek terjesz-
tésénél különösen nem illő — versenyfogással él, midőn 
évtizedek óta jogosan forgalomba hozott kiadásomat jog-
talan utánzatnak jelzi. Budapest 1900 augusztus 21-én, 
Iloruyánsz/cy Viktor. 

* A n é p p á r t a z e g y e t e m e n . A budapesti tud. 
egyetemen is megindult már a néppárti korteskedés a 
jövő évi elnökválasztás körül. A radikális itjak köre ezzel 
szemben a liberális elveket igyekszik diadalra juttatni, s 
hisszük is, hogy a magyar egyetemi ifjúság nem fogja 
magát a néppárt által behálóztatni. 

* E g y v é l e t l e n ü l k i s z a l a j t o t t i g a z szó. A lezaj-
lott r. kath. kongresszuson sok olyan nyilatkozat hangzott 
el, a melynek igazságát a legvilágosabban megtagadja 
mind a Krisztus evangéliuma, mind a történelem. Nagy 
csodálkozásunkra azonban elhangzott egy igaz kijelentés 
is, és pedig epen annak a férfiúnak az ajkáról, a kitől 
azt a legkevésbé vártuk volna. Majláth Gusztáv »erdélyi 
püspök* úr azt mondá : »Csak egy személy-kultusz nem 
kárhozatos és ez: a Jézus Krisztus személyének a kul-
tusza*. Ezt a kijelentést, mint evangéliumit, készséggel alá-
írjuk mi is, de bátrak vagyunk azt kérdezni, hogyan 
illik össze ezzel a pápának, Máriának s minden szentek-
nek a kultusza? A nyilatkozat tehát bizonyára csak vélet-
lenül és meggondolatlanul szaladhatott ki a püspök úr száján, 
és eddig már, azt hiszszük. meg is vezekelt érte Mária és 
minden szentek előtt. — Csak egy igaz nyilatkozat, az 
is véletlenül, — íme ez volt a r. kath. kongresszus. 

* »A n a g y o n s z e g é n y c s a l á d * . E cím alatt rán-
totta le a leplet a mult héten a »Magyar Szó* a pápista 
néppártnak egy csúnya üzelrréről. Az élelmes néppárt, 
a mellett, hogy nagyban kereskedik a szentelt óraláncok-
kal s egyéb ilyen, az üdvösségre tartozó cikkekkel, egy 
* nagyon szegény család* számára való gyűjtés ürügye alatt 
már három ev óta zsebeli a jó magyar pápista publikumot. 
A zsebelés főfő intézője Bhédey Gyula kanonok, veszprémi 
plébános, a ki a lavina rendszer ismert metódusával, 
postabélyegekben pumpolta és pumpolja a publikumot, 
a »nagyon szegény család«, értsd: a néppárt javára. Ez 
a zsebelés, a mellett, hogy álnokul megtéveszti a jószívű 
közönséget, még egyenesen bele is ütközik az országos 
gyűjtéseket szabályozó törvénybe. A »M. Sz*. egyenesen 
fel is hívja a belügyminisztert a vizsgálatnak ez ügyben 
való megindítására; de hogy abból lenne valami, alig 
hiszszük, mert hiszen a »nemzeti keresztény egyház*-nak 
és az azt politikai téren képviselő néppártnak minden 
szabad már e hazában. 

* E m l é k e z t e t é s és k é r e l e m . Mindazon tanulótársain-
kat, kik 1870. julius 16-án Debrecenben együtt végeztük 
a theologiai tanfolyamot, szives szeretettel emlekeztetjük 

az iskolaév végén telt, — s 20 éves találkozónk alkal-
mával megújított fogadásunkra, melynek értelmében biza-
lommal kérjük barátainkat, hogy f. é. okt. 7-ik napján, 
reggeli 9 órakor Debrecenben, a főiskolai széniori hiva-
talban. 30 éves találkozóra, — a mennyiben tehetik, csa-
ládjukkal együtt, — megjelenni szíveskedjenek ! Igaz baráti 
szeretettel: Dorogi Lajos Kisújszállás, Mészöly Gáspár 
Nagykörös, Balogh Ambrus Sarkad. 

GYÁSZ ROVAT. 
S á r k á n y I m r e , a felső-zempléni ref. egyházmegye 

esperese f. hó 16-an, 61 éves korában, váratlanul, sziv-
szélhüdésben elhunyt. Egy valódi, egyházat imádásig sze-
retett, a tiszáninneni kerületben kimagasló papot veszített 
benne az egyház, a társadalom pedig egy cátói jellemű, 
vezérlő embert. Temetése f. hó 19-en, d. u. 3 órakor 
ment végbe Gálszécsen. óriási részvét mellett. Ott volt 
a f.-zempléni lelkeszi és tanítói kar csaknem teljes szám-
mal. A világi tanácsbirók közül Dókus Ernő országgyül. 
képviselő és Mándy István t. birák. Az abauji egyház-
megye képviseletében Bévész Kálmán kassai lelkész-esperes 
és Oláh Péter tanácsbiró. Ungból számos pap és tanító. 
A városból és a vidékről az intelligencia, az elhunytnak 
tisztelői, a más felekezetű papok nagy számmal és óriási 
közrendű nép. A gyászbeszédet a templomban Fejes István 
s.-a.-ujhelyi pap, az elhunyt kebelbarátja tartotta, zoko-
gásig meghatván a közönséget az elhunytat híven jellemző 
beszédével. A sírnál Péter Mihály kisazari lelkész, egyház-
megyei aljegyző beszélt, ugyanott a kaszinó-egyesület 
nevében Elek Imre dr. ügyvéd búcsúzott el a boldogulttól. 
A templom melletti térségen Hutka József bánóczi lelkész, 
egyházmegyei főjegyző mondott a tótnyelvü közönségnek 
tótnyelvű beszédet. Gyászdalokat a temetésnél a f.-zem-
pléni tanítói énekkar zengedezett — Legyen áldot az 
elhunyt emlékezete. 

Szerkesztői üzenetek. 
T. L. B u d a p e s t , — Sz. M D o b s i n a . — i f j . Zs. 

B. S á r o s p a t a k , — H. S Chicago . A cikkeket meg-
kaptuk, a közléssel azonban, az aktualitások miatt egy 
kissé várnunk kell. 

P á l y á z a t . 

Alulírott búcsi lelkész s komáromi ev. ref. egyház-
megyei esperes, magam mellé exmittált, vagy legalább 
II. lelkészképesítő vizsgát is letett segédlelkészt keresek, 
kinek évi javadalma: 400 korona, az általa végzett teme-
tési funkciókért járó stóla, azonkívül teljes ellátás és külön 
lakás. 

Ezen állás* elfogadni hajlandó segédlelkész urakat 
kérem, hogy legkésőbb f . évi szeptember hó 8-ig, Búcs-ra 
(Esztergom megveben; p. h.) küldjék be hozzám aján-
latukat s képesítésüket igazoló okmányaikat. 

A kápláni állás legkésőbb szeptember 14-hx elfog-
lalandó. 

Veress Ede, 
evang. ref. esperes. 

68* 



P á l y á z a t . 

A békés-csabai államilag segélyezett ág. h. ev. 
Rudolf-gimnáziumban a jövő 1900/1901. iskolai évre 
megnyittatván a VlII-ik osztály is, pályázat hirdettetik 
egy latin-görög nyelvi tanszékre. 

A rendes tanár törzsfizetése 2400 ko rona ; lakás-
pénze 480 korona ; részesül öt izben 2 0 0 — 2 0 0 korona 
ötödéves korpótlékban. A törzsfizetés idővel 2800, ille-
tőleg 3200 koronára emelkedik. Ezen magasabb fizetési 
fokozatokban a lakáspénz 600 korona. 

A más tanintézetekben rendes tanári minőségben 
eltöltött évek a korpótlékokba beszámíttatnak s a már 
ott élvezett magasabb fokú törzsfizetés is azonnal meg-
adatik. 

A pályázók csak ág. h. ev., esetleg ev. reform, 
vallásúak lehetnek. 

Nyugdíjigény az 1894. évi XVII. t.-c. értelmében. 
Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is 

alkalmatos tanférfiak nem jelentkeznének, nem oklevele-
sek is figyelembe vétetnek, s 1600 korona évi fizetéssel s 
200 korona lakáspénzzel alkalmaztatnak. 

A pályázók a gimnáziumot kormányzó bizottsághoz 
címzett és kellően felszerelt folyamodásaikat ennek a 
bizottságnak egyházi elnökéhez (igazgató-lelkész) küldjék 
be, még pedig szeptember hó 5-ig bezárólag. 

A megválasztott tanár állását azonnal tartozik el-
foglalni s költözködési költségeinek részben való meg-
térítésére is számíthat. 

Kelt Békés-Csabán, 1900. aug. hó 15-én. 
1—2 A gimn. bizottság elnöksége. 

P á l y á z a t . 
A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 

bunyaszegszárdi ev. ref. egyház lelkész-tanítói ál lomására. 
Díjazás : szabadlakáson kivül, l l / 2 kat. hold bel-

telken, melyet az egyház megszántaf, vagy ezt megvált ja: 
1. Készpénz: az egyház pénztárából 200 korona. 
2. Közalapi tőkesegély: 280 korona. 
3. Tiszta búza: 6 köböl; rozs: 6 köböl; szemes kuko-

rica: 4 köböl. 
4. Föld: 221/2 kat. hold külsőség. 
5. Káposzta, só, hús, gyertya, bab, vagy ezek meg-

váltása. 
6. Tűzifa: 6 öl, házhoz hordva. 
7. Stóla egyházkerületi határoza' szerint. 
A lelkészi javadalom 473 kor. 56 fill. illetve 873 kor. 

56 fill. kiegészítésre van fölterjesztve. 
Az egyház 4-ik osztályú. Lelkek száma 250. A meg-

választott lelkész a békés-bánáti ev. ref. egyházmegye 
nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez állomás után, 
az alapszabályok értelmében, 1200 kor. évi nyugdíjat 
biztosít. 

A megválasztott lelkész 1900. évi október 28-án 
tartozik hivatalát elfoglalni. 

Pályázati kérvények, szabályszerű minősítvénynyel, 
szolgálati bizonyítványnyal és tanítói oklevéllel is ellátva 
1900. évi szeptember hó 11-ig Szabó János espereshez, 
H.-M.-Vásárhelyre küldendők. 

Debrecen, 1900. augusztus 16. Kiss Áron, 
püspök. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. h. ev. ker. liceum párt fogósága 

két rendes tanári állásra hirdet pályázatot és pedig 
egy klasszika-filológiai és 
egy magyar-latin tanszékre. 
J avada lmazás : okleveles tanárnak 2000 korona 

törzsfizetés, 480 korona lakbér és 100 korona ötödéves 
korpótlék. 

Megjegyzendő, hogy az intézet államsegélye folya-
matban van. 

Ennek elnyerése után a törzsfizetés 2400 koronára 
emeltetik és a megválasztott tanárok idővel, üresedés ese-
tén a 2800 illetve a 3200 korona fizetési fokozatba lép-
nek elő. 

Az intézet rendes tanárai az országos tanári nyug-
díjintézetnek kötelezett tagjai. 

Okleveles tanárok hiányában helyettes tanárok alkal-
maztatnak évi 1600 korona fizetéssel. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. 

A szabályszerűen felszerelt folyamodványok folyó 
évi szept. hó 14-kéig alulírott lic. felügyelőhez1 nyúj tan-
dók be. — Késmárk 1900. aug. havában. 

Dr. Schvarz Károly, 
1 — 3 lic. fe lügyelő. 

P á l y á z a t . 
A magyar-csanádi evang. ref. leányegyház lelkész-

tanítói állására. 
Fizetés : 
1. Készpénzben évenként 1200 korona. 
2. Szabadlakás kerttel. 
3. Fűtési átalány 120 korona, melyből a tanterem 

is fütendő. 
4. Más vallású gyermekektől személyenként 8 korona. 
5. A főt. egyházkerület által megállapított stóla. 
6. Az apátfalvai ev. ref. vallású növendékek vallás-

beli oktatásáért 100 korona. 
Kötelessége a megválasztottnak az összes lelkész-

tanítói teendőkön kivül a kántori teendők végzése; — 
köteles, mint lelkésztanítő vasárnap egyszer, — sátoros 
ünnepeken kétszer istentiszteletet tartani. Köteles az egy-
ház számadásait a gondnokkal összeállítani s általában az 
egyház anyagi ügyeinek vezetése körül felmerült minden 
írásbeli munkák végzésében a gondnoknak segítségére lenni. 
Köteles minden héten egyszer az egy kilométerre fekvő 
Apátfalvára átmenni az ottani ev. ref. tanoncok vallásbeli 
oktatása végett. 

Az állás egy évig ideiglenes, mivel a 1.-egyház anyá-
sítása küszöbön van. 

Kérvények f„ év szeptember 10-ig a makói anya-
egyház lelkészi hivatalához küldendők. 

1—2 A makói ev. ref. egyház tanácsa. 
Fele lős szerkesztő : Szzőts Farkas. 

Főmunkatárs : Hamar István. 



I S K O L A Ü G Y . 
Századunk magyar hallgatói a halle-wittenbergi egyetemen. (Folytatás.) 

N a m e 
Geburtsort und 

N a m e Comitat 

95 Carolus Hajieek Módra. Poson 
96 Mich. Kolpaszky Báth, Hont 
97 Tóth János Lakszakállos, 

Komárom 
98 Jankó Makovicki Svati Mikuláá, 

v Liptove 
99 Ján Kriáan Kochanovce, 

v Trencíme 
100 Ján. Kmety N. Lupca, Liptov. 
101 Jakub Graichmann Hibban, z Liptova 

Sv. Martin, v Turci 102 Sámuel Kramár 
Hibban, z Liptova 
Sv. Martin, v Turci 

103 Eduárd Ambrózy Bajsa, Bács. 
Skalica, Nitra 104 Stefan Mandelik 
Bajsa, Bács. 
Skalica, Nitra 

105 Gustav Koricánsky Tesári, Hont 
106 Ludevit Beüss Revúca. Gemer 
107 Dániel Nedobri Német Lipcse, Liptó 
108 Lycurg. Kupetz Leutschau, Zips. 
109 VVilh. Kauffmann Leutschau, Zips. 
110 Ludvig Ed. Grisza Pösing, Preszburg. 
111 Dániel Minich Módra, Poson. 
112 Ernst Chnstian 

Osterlamm Leutschau, Zips. 
113 Boldi Greifeneg Béla, Zips. 
114 Kerkápolyi Gábor Sz. Gál, Veszprém 
115 Sámuel Buttkay Krupina, vo Zor-

lenskej 
116 Rudolph Homola Nagy-Bőcze, Gömör 
117 Kari Hrencsik Nagy-Bőcze, Gömör 
118 Stephan Linberger Oedenburg 
119 Lorenz Hess Pesth. 
120 August Schuh Gols, Wieselburg. 
121 L. Eduárd Grisza Pősing, Pressburg 
122 Alexander Szabó Alsó-Bük, Sopron 
123 Johann Tillisch Einsindel, Zips. 
124 Alexander Torkos Güns, Eisenburg 
125 Carl SchelTer Oedenburg 
126 Ivan Máday Késmárk, Zips. 
127 Scultéty István Szeghegyi, Bátskából 
128 Unger Vilmos Kabold, Sopron 
129 Krump Sámuel Bakabánya 
130 Ladislaus Vannay Lissó 
131 Johann Kollár Mossótz 
132 Holbok Josef Bépce-Lak. (Vasm.) 
133 Fichtner Samu Bépce-Szemere 
134 Mokry Soma K.-Sztapár, Bács 
135 Torkos Eli Győr, Győrmegye 
136 Galty Tóbiás Csornád, Pest. 
137 Scultéty Gusztáv Verbácz, Bács 
138 Áchim Ádám Békés-Csaba 
139 F.dm. Victor Kuntz Poprád, (Zipser.) 

Wohnhaft Késmárk 
140 Csömöz Miklós Kajal, Pozs. 
141 Laurenz Schreiner Gols, Wieselburg. 
142 Adolf Hcinlein Neusohl, Sohl. 
143 Jaroslav Zaturecky Zalmása, pod Situru 
144 Papp Károly Duna-Vecse 
1 í •:> Borostyán Sándor Kecskemét 
146 Farkas József Czecze, Fehér 
111 Gyalókay Pápa 
148 Kiss Péter Kis-Kőrös 
149 Dedinszky József Ledény, Honth 
160 Skultéty Pál Szeghegy. Bács 
151 Bittér Károly Majos, Tolna 
152 Philadelphy Mór Német-Lipcse, Liptó 
168 Malatides Sándor Komárom 
154 Sroedel József Csáva, Sopron 
155 Eugenius A. Mescha Blatnicza, Thurócz 
156 Pavel Slani-ek Lavino-Bána, No-

vohrad 
157 Harnel Ferdinánd Cservenka, Bácsi 
i:,s Boros János Zelene, Nógrád 
159 Susska János Bakabánya. Hont 

Ankunft A b g a n g — A n m e r k u n g e n 

18. Sept. 1846 
4. April 1846 
Őszutó 15. 184S 

14-. Oktobra. 1846 

18. April 1846 

27. Aprila 1846 
25. Aprila 1846 
19. Septembra 1846-bo 
am 22-ten Septemb. 1846 
9/10 1846 
4 April 1846 
4 April 1846 
Octb. 1846 
14 April 1847 aus Ungarn 
8 October 1847 aus Ungarn 
8 October 1847 aus IJngarn 
9 Nov. 1847 Ungarn 

14 Oct. 1847 aus Ungarn 
15 Sept. 1847 aus Greisfevald 
28 April 1847 
8 Rnjna 1847 z domu 

H0 Márz 1848 
30. Márz 1848 
25-ten Septb. 1848 aus Jena 
29. Sept. 1848 aus Ungarn 
aus Jena d. 13 April 1«49 
von Götlingen d. 15 April 1850 
aus Jena d. 20 Márz 1850 
aus Jena 22 Oki. 1850 
aus Oedenburg 30 Oct. 1850 
am 13 Oct. 1851 aus Tübingen 
aus Wien d. 19-ten April 1852 
aus Pressburg Ostern 1852 
okt. 10-ke 1852 
Michaelis 1853 
Michaelis 1853 
Ostern 1853 
Micbael: 1852 
Mihály 1854 
Szt. Mihálykor 185 4 
György 1853 
Tavaszelő' 1854 
Sz Mihály 1851 
1854 aug. 

1854 októb. 
1855 nricárcz. 24. 
1855 September 
1855 April 
1855 Octob. 
185í> Decem. 
1856 október 
1856 dec. 
dec. 1856 
okt. 15. 1856 
ápril 1856 
okt. 14. 1856 
april 21. 1857 
aug. 22-én 1857 
sept. 3. 1857 
Micháeli 1857 
Michaelis 1857 
9. Octb. 1857 

1857 okt. 9 én 
Octob. 1857 
Octob. 1857 

14. Marca 1847 
14. Mártii 1847 
Tavaszelő 16. 1847 

14. Marca 1847 

v Marci 1847 

v Marci 20 1847. Custos Biblioth. 
24 Marca 1847. Custos Biblioth. 
v Julinei 1847-ho 
31 Juli 1847. 
1/8 1847 
7 Augusta 1847. Custos Biblioth. 
August 1847. Custos Biblioth. 
7 Aug. 1847 
April 1850 nach Ungarn 
den 6 August 1849 nach Ungarn 
den 24 April 1849 nach Göttingen 
den 12 August 1848 nach Ungarn 

24 Septb. 1849 nach Ungarn 
den 25 Juli 1848 nach Ungarn 
den 24 Márz 1848 nach Ungarn (Pápa) 
den 23 Február 1849 nach Ungarn 

den 12 August 1848 nach Ungarn 
den 21 Septemb. 1848 nach Greifsvald 
den 26 Juli 1849 nach Oedenburg 
gestorben den 15. Febr. 1850 
nach Ungarn Ende Okt. 1849 
nach IJngarn 1851 
nach Ungarn Aug. 15. 1851 
nach Ungarn 15/8 1851 
nach Ungarn Ende August 1851 

n. Oedenburg am 20/3 1852 auf Befehl d. öst. Begierung 
nach Ungarn, 15-ten August 1852 
nach Ungarn am 12 Márz 1853 
1854 április 8-án Jenába 
Ostern 1853 (Göttingába) 
Michaelis 1854 nach Ungarn 
Michaelis 1854 nach Ungarn 
Ostern 1855 (hónába) 
Húsvét 1855 (Göttingába) 
1855 hónába 
Mihály 1855 
Nyárutó 1855 
1855 
1855 aug. haza 

1855 aug. Késmárkra 
1856 márcz. 9 
1856 Márz 9 
1856 August 
1856 August 20 domou 
1857 Márz 31 
1857 márt. 31 
1857 márt. 31 
1857 ápr. 
1857 aug. 14. 
1857 aug. 14 
1857 szept. könyvtárnok 
1857 aug. 14. 
márc. 1858 könyvtárnok 
július 18. 1858 
Ende Juli 1858 
nach Ungarn in fine anni 1858 h. I mense augusto 
14 Aug. 1858 

aug. 3 án 1858, könyvtárnok 
aug. 24. 1858 
aug. 30. 1858 



N a m e 
Geburtsort und 

Ankunft A b g a n g — A n m e r k u n g e n N a m e Gomitat Ankunft A b g a n g — A n m e r k u n g e n 

160 Hornyánszky Gyula Hegyeshalom, Moson ápril. 19. 18ö8 aug. 7-én 1858 Berlinbe 
161 Friedrich Baltigh Bagonya, Bobunice April 5. 1858 von Basel Febr. 19 .1859 nach Neusohl als Professor 

stud. Theol. custos B. Honth 
162 Kemény József O .egléd, Pest okt. 8-án 1^58 április 2-án 1859 Orosházára segédlelkésznek 
163 Márkus Sándor B.-Gyarmat, Nógrád október elején 1858 aug. 10-én 1859 haza 

könyvtárnok 
164 Melczer Gyula Rákos-Keresztúr, októberben 1857 august. 12-én 1859 Göttingába 

könyvtárnok Pest 
165 Jeszenszky György Kiszács, Bács október 8-án 1858 márt. 30-án 1860 haza 

könyvtárnok 
166 Csernák Kálmán Tót-Komlós, Bókés- 1859 márcz. 13 1860 aug. 16 hónába 

könyvtárnok Csanád 
1860 aug. 16 hónába 

167 Német Károly Kis-Geresd, Sopron 1859 okt. 15 1860 aug. 15 haza 
168 Michael Valach Modern, Pressburg 1859 oct. 18 1860 im August Lipcsébe 
1H9 Gustav Kordos Magurka, Liptov 1859 im Septb. 1860 14. August Bécsbe 
170 Prolefkovics Gust. Beszterczebánya, 1859 okt. 13 1860 aug. 16 haza 

Zólyom 
171 Thebusz János Szügy, Nógrád 1860 ápril 26. aug. 3-án 1861 hónába 
172 Ondrej Chorváth Turéan 1860 20 April 1861 20 Marca do vlasti 
173 Horváth Sándor Nemes-Ladány, 1860 okt. 13 1861 7 márcz. Drezdába 

Sopron 
17 4 Zsilinszky Mihály B.-Csaba, Békés 1860 okt. 13 1861 április 17 Berlinbe 
175 Hándél Vilmos Szepes-Várallya, 1860 szept. 13 Jénából 1861 április 25 haza 

Szepes 
1860 szept. 13 Jénából 

176 Sámuel Raphanides Cerovo v Honte 1860 21 Aprila 1861 10. Aug. domou 
Eniznik 

1861 10. Aug. domou 

177 Torkos László Kőszeg, Vas m. 1859 okt. 27 1861 július 28 án hónába, könyvtárnok 
178 Hammerschmidt Kár. Locsmánd, Sopron 1860 szept. 14-én Jénából 1861 aug. 6 haza 
179 Petz Ernő Soproni 1860 szept. 15-én Jénából 1861 aug. 6 haza 
180 Kovács János Losoncz, Nógrád 1861 szept. 30 Jénából 1862 augusztus 10 haza 
181 Raab Károly Beszterczebánya 1860 okt. 11-én Magyarországból aug. 23-án 1862 haza 

Zólyom 
182 Lehr Zsigmond Szt.-Lőrincz, Tolna 1861 okt. 14-én Magyarországból aug. 15-én 1863 haza 
188 Major Lajos Berzék, Zemplén 1861 okt. 1 aug. 13-án 1862 haza 
184 Raphanides Bogy. Cseri, Hont 1861 okt. 31 aug. 8-án 1863 haza 
185 Lersch Márton Torberg, Zips. 1861 nov. 28 aug. 8-án 1863 haza 
186 Ludv. Mieatek cust. Trenchin húsvétkor 1860 márcz. 22 én 1862 haza 

187 
di DJ . 

Korén István Aszód. Pest október elején 1861 április 8 án 1862 Göttingába 
188 Binder Adolf Gombaszög, Gömör május 3-án 1862 Magyarországból aug. 15-én 1863 haza 
189 Dubovszky Nándor Modor. Pozsony 1861 nov. 15 aug. 10-én 1862 haza 
190 Frecska Lajos Lest.. Nógrád okt. 10 1862 mátcz. 31 1863 haza 
191 Baltzár Ágoston Moczor, Pozsony okt. 8-án 1862 aug. 8-án 1863 haza 
192 Ján Hurray Lovinobánya, Novo- 1862 20 okt. aug. 8-án haza 

hrad st. 
193 Reuss Béni könyv- Petravácz, Bács 1862 okt. 17-én 1863 aug. 30-án Báselbe, 1865 haza 

tárnok 
194 Bangya Gusztáv Trencsén okt. 23-án 1862 aug. 2-án 1863 haza 
195 Hafenscher Karoly Medgyes, Sopron okt. 3-án 1862 aug. 15-én 1863 haza 
196 Kiss Endre Kis-Kőrös, Pest ápr. 22 1863 Jénából aug. 2-án 1863 haza 
197 Fürst János könyv- Máriafalva, Vas okt. 9 1863 július 28-án 1864 hónába 

tárnok 
Máriafalva, Vas július 28-án 1864 hónába 

198 Wágner Dániel Beszterczebánya, okt. 10 1863 május 22-én 1864 hónába Tól-KomI®sra káplánnak 
Zólyom 

199 Ulreich Pál Hermány, Vas okt. 14 1863 julius 28-án 1864 hónába 
200 Emil Nitransky Smreean, Liptov 1863 4-ho októbra május hó 30-án 1865 haza 

cust. bibi. 
Smreean, Liptov május hó 30-án 1865 haza 

201 Sámuel Wallentinv Dreivasser. Sohl. den 15-ho okt. 1863 jún. 2-án 1864 hónába losonczi káplánnak 
202 Vagner Samu Varsád, Toln? 1863 okt. 14-én aug. 24-én 1864 Jénába 
203 Sztanó Sándor Csernye, Veszprém 1863 okt. 28-án júl. 28-án 1864 hónába 
204 Rell Samu Közép-Palojta, Hont 1863 okt. 31 aug. 10-én 1864 hónába 
205 Szomora Albert Bagyán, Hont 1863 okt. 14-én aug. 14-én 1864 Csabára tanárnak 
206 Bálent István Trencsén 1863 okt. 20 aug. 10 én 1864 hónába 
2U7 Czynris János Szinobánya, Nógrád 1864 okt 13 aug. 12 én 1865 hónába 

könyvtárnok 
208 Paulinyi Vilmos Körmöcz, Bars 1864 okt. 13 aug. 12-én 1865 hónába 
209 Drottner Sámuel Kar p fen 1864 okt. 13 aug. 6-án 1865 hónába 
210 Melczer Kálmán Ján. Rákos-Keresztúr, 1864 okt. 15 aug. 6-án 1865 Csabára tanárnak 

211 Páles Gusztáv 
Pest 

Assakürt, Nyitra 1864 dec. 5-én aug. 16-án 1865 elment 
212 Rosenauer Károly Beszterczebánya 1864 okt. 28 aug. 8-án 1865 elment 
213 Geduly Elek Ferencz Guta, Nógrád 1865 marc. 12 hazament júl. 2 án 1865 
214 Divald József Acsád, Vas 1865 okt. 12 1866 aug. 10-én Jénába 
215 Hajász Pál Miskolcz, Borsod Jénából jött 1866 ápril 5-én aug. 5-én 1866 haza 
216 Wiesinger Károly Modor, Pozs. 1865/6 jun. 30 aug. 1866 haza 
217 Takács Ferencz Magyar-Gencs 1865 okt. 12 1866 jún. 30-án 
218 Horváth Ferencz Nemes-Ládony 1865 okt. 20 1866 jún. 30-án 
219 Tóth Sándor Szend, Komár. lö65 okt. 16 1866 nyarán 



N a m e 
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220 Schneider Gyula Derzsenye, Hont 1865 okt. 16. 1866 máj 18-án 
Utrechtbe 1866 őszén 221 Jeskó Lajos 

könyvtárnok 
Bakony-Csernye, 

Veszprém 
1865 okt. 20. 

1866 máj 18-án 
Utrechtbe 1866 őszén 

222 Doleschall Soma Trencsén 1865 okt. 16. 1866 nyarán 
1867 júl. 20-án 223 Schneider Vilmos Sopron 1866 okt. 8. 
1866 nyarán 
1867 júl. 20-án 

2 24 Otrokocsi Végh Dán. Eperjes 1866 okt. 19. 1867 júl. végén 
225 Gyurátz Ferencz Alsó-Bükk, Sopron 1866 okt. 8. 1867 júl. végén 
226 Wéber Endre Üj-Pazua, határőrv. Sopronból 1866 nov. 6-án 1867 júl. vége felé haza 
227 Max Vilmos Lőcse, Szepes 1866 nov. 6. 1868 nárcziusban 
228 Schárbert W. Bazin, Pozsony 1866 okt meghalt Halléban 1867 május 20-án 
229 Divald József Acsád, Vas 1865—67. júl. végén haza 
230 Török József Makó, Csanád 1866 okt. 20. 1867 júliusban 
231 Bászel Aurél Kassa, Abauj 1867 okt. 22. l8t;8 márczius 20-án 
232 Raphanidesz Vilmos Cseri, Hont 1867 okt. 27. • 1868 júl. végén 
233 Wedel János Sopron 1867 okt. 10. 1868 júl. 25-én 
234 Szalay Lajos Kiskőrös, Pest 1868 okt. 8. 1868 júl. 27-én 
235 Likavecz János Nyustya, Gömör 1867 okt. 4. 1868 szept. 5-én 
236 Petri Károly Új-Sóve, Bács 1867 okt. 15. 1868 júl. 30-án 
237 Petrovics Soma Szarvas, Békés 1867 okt. 10. 1868 júl. 25-én 
238 Támer János S. Szt.-Lőrincz.Tolna 1867 okt. 3. 1S6S júl. 28-án 
239 Kuzma István Bodoncz, Vas 1867 okt. 15. 1868 júl. 25-én 
240 Jezsovics Pál * 

1868 júl. 25-én 

241 Hofbauer Pál Lajos-Komárom 
Veszprém 1867 okt. 3. 1868 szeptb. 

242 Kovalszky Lajos Lőcse 1867 okt 14 1868 júl. 25. 
243 Hofbauer Pál Lajos-Komárom 1868 okt. 20. 1869 márcz. 15. 
244 Lehr Albert Sz.-Lőrincz 1868 okt. 20. 1869 júl. 26. 
245 Gombótz Miklós Bátony 1868 okt. 10. 1869 júl. 27. 
246 Svehla Ede Szinobánya 1868 okt. 10. 1869 júl. 27. 
247 Eduárd Witchen Georgenberg, Zips. 1868 okt. 17. 1869 den 26 Juli 
248 
249 

Fialka Róbert 
Nagy Gyula 

Nagyfalu 
Nyíregyháza 

1868 okt. 12 
1868 okt. 8. |(távozásuk nincs megjelölve. Sz. M.) 

250 Nyácsik Endre Szarvas, Békés 1868 okt. 15. 1869 év aug. 25. 
251 Rohoska Mihály Szarvas, Békés 1868 okt. 15. 1869 márcz. 15. 
252 Torkos Géza Kőszeg 1868 okt. 20. (távozása nincs megjelölve. Sz. M.) 
253 Teke Lajos Nemes-Ládony 1868 okt. 20. 1869 júl. 27. 
254 Hetyésy István Mesterháza 1868 okt. 20. 1869 évi július 27. 
255 Gaál Mihály Balassa-Gyarmat 1868 okt. 17. 1869 július 25. 
256 Schneller Kőszeg 1868 okt. 20. 1869 aug. 12. 
257 Wiesner Boldizsár Kis-Mányok, Tolna 1869 okt. 9-én 18 /0 júl. 25-én 
258 Mérnyi Ádám Kőszeg 1869 okt. 1-én 1870 júl. 25-én 
259 Gr. Ferdinánd von Kis-Kőrös 1869 okt. 13. 1870 márcz. 20. 

Jeszenszky 
1870 júl. 25. 260 Sárkány Pál Kis-Kőrös 1870 ápr. 24. 1870 júl. 25. 

261 Áchim Mihály Békés-Csaba 1870 okt. 24. 1871 aug. 5. 
262 Sándor János Páke, Háromszék 1871 április 1. 1871 aug. 10. 
263 Farkas Emil Sz -Tamás, Pest 

M.-Vásárhely 
1870 július 28. 1871 július 30. 

26* Nagy Béla 
Sz -Tamás, Pest 
M.-Vásárhely 1871 július 1. 1871 aug. 10. 

266 Kosútany Tamás Szatmár 1870 okt. 16. 1871 aug. 10. 
266 újlaki Utassy Béla H.-Szőllős 1871 nov. 24. 1872 márcz. 31. 
267 Jeszenszky Károly Mező-Berény 1872 márcz. 25. 1872 júl. 5. 
268 Csepregi György B-Csaba 1872 márcz. 25. 1872 aug 8. 
269 Németh Pál Alsó-Bük 1871 ckt. 24. 1872 aug. 6. 
270 Frenyó Gyula Sz.-Péter 1872 márcz. 9. 1872 aug. 10. 
271 Schöpf Gyula Ecsény 1871 okt. 19. 1872 aug. 8. 
272 Schneller Islváii Kőszeg 1871 okt. 24. 1872 aug. 10. 
273 Schultz Samu Selmecz 1872 okt. 26. (távozása nincs megjelöhe. Sz. M.) 
271 Jávor Márton Ocsova 1872 okt. 26. 1873 aug 10. 
275 Lersch Mihály Forberg 1872 okt. 26. 1873 aug. 8. 
276 Klimo Vilmos Radván 1872 okt. 26. 1873 aug. 10. 
277 Egan Ede Csáktornya (lakik 

^(távozásuk nincs megjelölve. Sz. M.) Borostyánkőn) 1872 okt. 26 ^(távozásuk nincs megjelölve. Sz. M.) 
278 Fuchs János Zólyom-Lipcse 1872 okt. 29. 1 
279 Hensch Árpád Késmárk 1872 okt. 31. 1873 aug 9. 
2 - 0 Schneller István Kőszeg, Vas 1872 okt. 28, 1873 aug. 11. 
281 Frint Lajos Arad 1873 okt 17. {(távozásuk nincs megjelölve. Sz. M.) 
282 Bukuresti János Maros-Vásárhely 1873 okt. 17. 

{(távozásuk nincs megjelölve. Sz. M.) 

283 Schárbert Ármin Bazin. Pozsony i 1874 febr. 5. f Sch. Á. bátyja az, a ki meghalt. L. 228 sz. 
28 * Fröhwirth S. Nemeskér. Sopron 1873 okt. 6. 1875 aug. 6. könyvtárnok 
286 Wehler Albert Zimony 1874 máj. 21. 1 
286 Stiegler János Pozsony 1874 ápril 20. 

távozásuk nincs megjelölve. Sz. M. 287 Linhárd Gy Pest 1873—74 távozásuk nincs megjelölve. Sz. M. 
288 Hechte Sándor Győr j 1873—74 \ 
289 Krausz Izidor Pest 1 8 7 3 - 7 4 

április végén káplánnak ment Csornádra 290 Zvarínyi János Szarvas 1 1874 április végén káplánnak ment Csornádra 
291 Királyi K. Bács-Bodrog 1 1 8 7 3 - 7 4 okt. 1871 márcz. 15-én hazament 

•) E név mellett az Albumban semmi közelebbi megjegyzés nem laláihaló. Sz. M. 
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292 Hlavatsek A. Léva 1874 okt. 1875 aug. 8. 
293 Ringbauer Gusztáv Csali.-Somorja 1874 okt. 1875 > 

294 Kirchner Elek Mucsfa 1874 okt. 1875 » 

295 Famler Adolf Modor 1874 okt. 1875 » 

294 Hanny Béla Magyar-Atád 1875 ápr. 1875 » 

297 Veres József Orosháza 1874 okt. 15. 1875 » 

298 Haniffel Sándor Ruszt 1875 április 2-án 1875 > 

299 Joh. Kmety Unter-Micina, Sohler com. 1875 okt. 16. 1876 aug. 7. 
300 Ármin Schleifer St.-Georgen, Presb. com. 1875 okt. 13. 1876 » 

301 Franz Márk Debreczen 1876 máj. 7. 1876 > 

302 Placskó István Szarvas, (Békés) 1875/6-ban 1876 » 

303 Anton Bancsó Iíis-Babotb, Győr vm. 1876 okt. 13. 1878 aug. 10. 
304 Berke József Tóth-Keresztúr, Vasmegye 1876 okt. 13. 1877 aug. 7. 
305 Kies János Pórmagasi, Vasmegye 1876 okt. 13. 1877 aug. 7. 
306 Pulay Gábor Mihály háza, Veszprémin. 1876 okt. 13. 1877 aug. 7. 
307 Szabó Samu Felső-Szakony 1877 okt. 15. 1878 aug. 12. 
308 Tomka Gusztáv Dobra, Vasmegye 1877 okt. 15. 1878 aug. 12. 
309 Vasskó Gyula Margonya. Sárosm. 1877 okt. 10. 1878 aug. 10. 
310 Solcz András Králócz, Zólyomm. 1877 nov. 1. 1878 aug. 10. 
311 Vargha Gyula Szil-Sárkány, Sopronm. 1878 okt. 11. 1879 aug. 8. 

13. 312 Horváth János Tompaháza Ib78 okt. 11. 1881 aug. 
8. 
13. 

313 Krupecz István F.-Rahoncza, Honim. 1879 máj. 3. 1879 aug. 15. 
314 Takács Gyula Meszlen, (Vasm.) 1878 okt. 25. 1879 aug. 8. 
314a Takács Gyula Meszlen, (Vasm.) 1879 nov. 1880 aug. 
315 Dax György Pozsony 1879 okt. 1880 aug. 
316 Hering Lajos K.-Hőgyész, Vasm. 1879 okt. 20. 1880 aug. 
317 Kovátsik Gyula B.-Gyarmat 1879 okt. 20. 1880 aug. 15. 
318 Rell Zsigmond Abelovai, (Nógrád) 1880 okt. 20. 1881 aug. 13-án 
319 Szili Lénárd Vönöczk, Vas. Kemenesalja 1880 okt. 20. 1881 aug. ? nem tudom 
320 Svehla István K.-Csatorna 1880 okt. 20. 1881 aug. 
321 Hutter Zsigmond Körmend 1880 okt. 20 1881 aug. lő. —-L 
322 Steszler Samu Modor 1880 okt. 15. 1831 aug. 31. 

Az 1881-82 . é v : 
223 Czékus Gyula Rozsnyó. Gömörm. 1881 okt. 15. 1882 márc. 13. Göttingába 
324 Chován Zsigmond Szarvas, Békésm. 1881 okt. 13. 1882 márc. 13. haza 
325 Szalay Ferenc Beled, Sopronm. 1881 okt. 13. 1832 aug. 8. haza 
326 Kiiment Lajos Badván, Zólyom 1881 okt. 21. 1882 jul. L0. haza 
327 Torda Lajos Nemes-Magasi, Vasm. okt. 21. 1882 okt 8. haza 
328 Péter Ádám Ecsény, Somogym. 1881 okt. 19. » » 

329 Korbély Géza Tornailya, Gömörm. 1881 okt. 17. » » 

könyvtárnok 330 Szlávik Máty. eperjesi hitjelölt Dobsina, Gömörm. 1881 okt. 18. 1882 aug. 13. Dobsinára könyvtárnok 
331 Petz Gusztáv M.-Berény, Békés 1881 okt. 20. 1882 aug. 10. haza 
332 Bogdán Emil gazdász B.-Komlós, Torontál 1881 okt. 22. 1882 aug. 11. haza 
333 Schönviszner Kálmán N.-Szalók Szepes m. 1881 okt. 12. 1882 aug. 6. Pozsonyba 
334 Draskóczy Ede H.-M.-Vásárhely, Csongrád 1881 okt. 20. 1882 aug. 6. Berlinbe 

Az 1882—83. év : 
335 Fráter Barnabás, jogász Vértes, Biharm 1882 szept. 25. Berlinben májusban Lipcsében tanult 
336 Róth Béla, hitjelölt Őverbász, Bácsm. 1882 október 21. 1883 aug. haza 
337 Bélák Géza, hitjelölt Vanyola, Veszprém okt. 19. 1883 aug. 5. haza 
338 Izsó Vincze, hitjelölt Marcshely, Veszprém okt. 19. 1883 aug. 10 haza 
339 Vladár Zoltán Sámsonháza, Nógrád 1882 nov. 9. 1888 jun. 28. haza 
340 Szlávik Mátyás Dobsina, Gömör 1882 október 22-én 1883 aug. 8. haza 
341 Pohánka Géza, theol. Csővár, Pestm. 1882 nov. 10-én 1883 aug. 10. haza 
342 Lányi Gusztáv, hitjelölt Szarvas, Békésm. 1882 máj. 7-én 1883 aug. 10. haza 

Bogdán Emil B.-Komlós, Torontál 1882 okt. 20. 1883 aug. 5. haza 

Az 1883—84. év : 
343 Szlávik Mátyás Dobsina, Gömör 1883 okt. 23-án 1884 aug. 6. Dobsinára könyvtárnok. 1884 jú-
344 Vargha Pál Makó, Csanád 1883 okt. 18-án 1884 aug. 11. haza nius 27. bölcs, doktori 
345 Bélák Géjza Vanyola, Veszprém 1883 okt 27-én 1884 aug. 10. haza oklevelet nyert 
346 Altmann Gusztáv Leibitz, Szepes 1883 okt. 17-én 1884 aug. 7. haza 
347 Klaar Fülöp Ujverbász, Bácsm. 1883 okt. 18-án 1884 jun. 16. Pozsonyba 
348 Dobronyovszky Gyula Péteri, Pestm. 1883 okt. 20-án 1884 jun. 16. Pozsonvba 
349 Kübecher Albert Poprád, Szepes 1883 okt. 21-én 1884 máj. 10. s. lelkésznek Modorba 
350 Marczy István Szepes-Szombat 1883 okt. 21-én 1884 aug. 10 haza 
351 Kaczián János Rozsnyó, Gömör 1883 okt. 14-én 1884 aug. 10. haza 
352 Galli István Kis-Harta, Pestm. 1883 okt. 19-én 188* jun. 16. Pozsonyba 
353 Krámer Lajos Rozsnyó, Gömörm. 1883 okt. 14-én 1884 jun. 29. Bárcára nevelőnek 
354 Groák Sándor, gazdász Nyíregyháza, Szabolcs 1883 okt. 21-én 1884 márc. 3. haza 
355 Belner Samu. joghallgató Ibrány, Szabolcs 1883 okt. 21-én 1884 márc. 3. haza 
356 Tolnai József Csékút, Veszprém 1883 okt. 18-án 1884 aug. 10. haza 
357 Reich Sándor, theol. cand. Szepes-Béla 1883 okt. 20-án 1884 aug. 11. haza 
358 Algöver István, cand. theol. Podluzsány 1883 nov. 2. 1884 márcz. 14. haza 
359 Bogdán Emil, st. agr. Bánát-Komlós 1883 okt. 23. 1884 április 24. haza 
360 Biszkup Béla, cand. theol. Losoncz, Nógrád 1883 nov. 28. 1884 április 4. haza 
361 Kanideky Döme Orsova, lak. Budapest 1884 április 10. (távozása nincs megjelölve. Sz. M.) (Vége köv.-) 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s i g ' : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

Kiatid-l i ivatal : 
llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bé rháza , h o v á az plöfiz. és h i r d e t , d i j a k i n t ézendök . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 
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Iskola év kezdetén. 
Még csak pár nap és felnyílnak iskoláink ka-

pui,hogy belogadják a nyüzsgő ifjúságot, a jövendő 
reménységét. Sok ezeren szakadnak el a szülő-
földtől, a boldog családi hajléktól, s nyomukban 
annyi édes reménység, annyi gond és aggodalom 
halad. Mit hoz a jövendő? Lesz-e ember a fiú-
ból; nemes lelkű nő a leányból? Megnyerendik-e 
az aggódó szülők fáradozásaik, áldozataik édes 
jutalmát egykoron? Lesz e gyümölcs a fakadó 
bimbókból, a nyiló virágokból? — Nő-e erőteljes, 
okos, lelkében tiszta, hazáját és vallását szerető 
generáció a tudományok és ismeretek csarno-
kaiba sereglő i f júságból? — Ezt kérdezi sok-
sok ezer szülő; ezt kérdezi a magyar haza, s 
ezt kérdezik az egyházak is, kiknek oly nagy 
szükségük hű, öntuclalos, szerető és áldozatkész 
munkásokra 

Ezekre a komoly kérdésekre a jövendő 
fogja megadni a fe le le te t ; de hogy az a felelet 
milyen legyen : örvendetes vagy elszomorító, 
az nem a vaksors játékától, hanem mi magunk-
tó) függ, a kiknek gondjaira a mai serdülő nem-
zedék nevelése bízatott. A jövendő fejlődés 
alapjait mi magunk rakjuk le, és a mint lerak-
juk : jól vagy roszul, — a szerint fog az azo-
kon felépült eredmény is áldássá vagy átokká 
változni az utánunk következő nemzedékben. A 
felelősség eme tudata általában is kényszerítő-
leg parancsolja, hogy mielőtt a munkához hozzá-
fognánk, jöjjünk tisztába : mit akarunk és hogyan 
akar juk az t? — de kényszerítőleg parancsolja 
azt különösen is egyházi és felekezetközi viszo-
nyaink mai állapota, s az a viszony, a melyben 
felekezeti iskoláinknak nemcsak általában a 
tanítás és a nevelés végcéljaival, hanem speciali-
ter magával az egyházzal ós annak jólétével, a 
dolog természetéből kifolyólag állaniok kell. 

Iskoláinkat nemcsak a tudomány és a fel-
világosodás terjesztésének vágya hozta létre, 

hanem az a speciális egyházi érdek is, hogy 
azokban az egyház tanait értő, annak szellemé-
ből táplálkozó, azt szerető s érette bármi áldo-
zatra is kész nemzedék növekedjék. Ez fejeződik 
ki abban a hagyományos elvben, hogy az isko-
lák az egyház veteményes kertjei és mindenestől 
az egyház testéhez tartoznak. S ez egészen ter-
mészetes is, mert hiszen egyházunknak nemcsak 
a tudományok és ismeretek terjedésében, hanem 
hű egyháztagok nyerésében is meg kell találnia 
a kárpótlást azokért a roppant áldozatokért, a 
melyeket iskolái fentartására hozott a múltban 
és hoz a jelenben. S a felekezeti iskoláink ala-
píttatásából feltűnő emez elv nemcsak a letűnt 
ko ré ; kell, hogy elve, irányítója legyen a mai 
kornak is. Mert ha a múltban szüksége volt az 
egyháznak olyan tagokra, a kik nem szégyel-
ték a Krisztus evangéliomát, de vallást mertek 
ós tudtak tenni hitökről, — a kik nem riadtak 
vissza, hogy vérök és életök árán is bizonyságot 
tegyenek az igazságról, — a kik tiszta életök és 
áldozatkészségük által mutatták meg, hogy él 
lelkűkben a Krisztusnak újra felgyújtott evan-
gelioma : ugy ma nem kevésbé van szükség ilye-
nekre. Ma nem indítanak ugyan ellenünk véres 
üldözéseket, nem hurcolnak bennünket gályákra, 
— de az a szellem, mely ezeket cselekedte, él 
és hat ma is, s ha megváltoztatott taktikával is, 
de most is csak ar ra törekszik, hogy eloltsa az 
evangéliom fáklyáját e hazában. Öntudatos, hű, 
bátor és áldozatra kész tagokra van szüksége 
ma is protestáns anyaszentegyházunknak, — ós 
ilyenek képzésében, a templom ós a lelki gon-
dozás mellett fő faktoroknak azoknak az isko-
láknak kell lenniök, a melyeket az egyház terem-
tett és tart fenn óriási áldozatok árán. 

De ilyen faktorok-e ma iskoláink? A ki 
azok újabbkori szellemét és irányzatát figyelem-
mel kisérte, sajnálattal kénytelen konstatálni, 
hogy a kor általános szelleme sok tekintői-
ben kivetkőztette őket régi, egyházias jellegük-



bői. Felütötte fejét azokban is az a felfogás, 
hogy céljok csak az általános ismeretközlés, s 
hogy az iskolának nem szabad többé felekezetinek 
lennie, de még keresztyénnek, még vallásos ala-
pon nyugvónak sem. Ilyen felfogás mellett 
már jó részben kiveszett belőlük az egyházias 
szellem, s a belőlök kikerült u jabb generáció 
rendelkezhetik ugyan mindazokkal a világi isme-
retekkel, a melyeket az iskola nyúj that s nyúj-
tania is kell, de hijával marad épen annak, a 
mit pedig az egyház iskoláiból legelső sorban 
el kellene vinnie az életbe: a vallásos hitnek, 
a vallásos hiten felépült szilárd erkölcsiségnek, 
egyháza ismeretének, szeretetének s annak a 
szent elhatározásnak, hogy hű munkálkodásával , 
áldozatkészségével fizesse vissza lelkének az 
egyház iskolái által nyújtott kincseit. Nem sötét 
látás eredménye ez, a mit itt mondtunk, hanem 
a szomorú való szemléletéből elvont tanulság. 
Nem léha, kötelességei komoly tudatával nem 
biró, erkölcstelen, vallásról, egyházról tudni sem 
akaró, sőt egyenesen azokat lenéző ós kigúnyoló-e 
mai fiatal generációnknak épen az az eleme, a 
mely a középiskolákból kerül k i? S merhetné-e 
valaki azt állítani, hogy mindezt a sok gyarló-
ságot csak a középiskolákból kilépés után öl-
tötte fel i f júságunk? Merhetné-e valaki azt 
állítani, hogy jó alapvetés és igazi nevelés 
mellett egy pár rövid óv ledöntheti és elsö-
pörheti mindazt, a mit nyolc, sőt t izenkét 
hosszú esztendő alkotot t? Az élet mérgező ha-
tása kétségtelenül sokat letöröl a lélek himpo-
rából, de if júságunk mai léhaságát és egyháziat-
lanságát csak magával az élettel megfejteni nem 
lehet. A bajok gyökerei ott vannak az iskolák-
ban, a melyek csak tanítani akarnak, de nevelni 
nem, vallásos, egyházias szellemben nevelni pedig 
legkevésbé. 

De ez semmiképen sincs igy jól. Meg kell 
változtatnunk iskoláink sze l lemét ; vissza kell 
azoknak adnunk régi vallásos, egyházias jellegö-
ket, hogy legyenek, mint egykor voltak, az egy-
ház igaz veteményes kertjei. Nem ret rográd 
törekvés ez, hanem az egyház iskoláinak ön-
magoknak visszaadása. Nem jelenti ez azt, hogy 
szállítsuk le iskoláink tudományos színvonalát, 
hanem csak azt követeli meg, hogy az iskola 
neveljen is és pedig neveljen tiszta, evangéliumi 
alapokon. Kell hogy iskoláinkon határozottan 
kidomborodjék a vallásos, a felekezeti jelleg, s 
hogy munkálkodását clZ cX szellem hassa át, a 
mely á that ja magát az egyházat, a mely azokat 
megteremtet te ós nagy áldozatok árán fentar t ja . 
S ezt a természetes és jogos követelést nem 
lehet félretolni, a mint peclig ma félretolják, 
azzal a kifogással, hogy azt a kor ál talános 

szellemére és a más vallású növendékekre való 
tekintetből nem lehet, sőt nem is szabad érvé-
nyesíteni. Ilát vájjon egyházunk a korszellemnek 
s a más val lásúaknak állította fel s tar t ja fenn 
iskoláit s nem önmagának s a maga tagjainak ? 
Ila iskoláink vallásos, felekezeti, ele nem felekeze-
tieskedő szelleme nem tetszik valakinek, nem 
szükség, hogy bennök tanuljon, vagy t an í t t a s son ; 
van elég más iskola, a hol azt k ike rü lhe t i ,— az 
egyházi iskola azonban, ha hivatását igazán 
felfogja, nem lehet más, mint egyházi iskola. A 
vallásos ós felekezeti jelleg kidomborítása és 
mind a tanításban, mind a nevelésben érvénye-
sítése nem teszi néptelenné iskoláinkat, mint a 
hogy nem néptelenek a r. kath. iskolák sem, 
pedig azok igazi felekezeti jellegökből nem 
engednek egy hajszálnyit sem. 

Ám tanítsunk azért iskoláinkban mindent, 
a mit a mai kor megkövetel, de tanítsuk mind 
azt vallásos alapon, egyházias szellemben. Tanul ja 
meg if juságunk Newton, Kepler, Ohm és a többi 
tudósok törvényei t ; de tanulja megismerni azt 
az Istent is, a ki azokat a törvényeket megal-
kotta. Tanulja meg az állat-, növény- és ásvány-
világ csodái t ; de tanulja meg e csodákban meg-
ismerni a hatalmas, bölcs ós jóságos Istent is. 
Tanul ja meg a világ és a hazai történelem 
nagy eseménye i t ; ele tanulja meg azokból Isten 
világkormányzását, igazságosságát és szeretetét 
is. Tanul ja meg az á ramvá l t á s t ; de tanulja meg-
ismerni és legdrágább kincsének tekinteni a 
világnak Krisztus által tör tént megváltatását és 
abban Istennek hozzánk való örök irgalmát is. 
Legyenek a mi iskoláinkból kikerült ifjak ne 
csak eszökben míveltek és világi ismeretekben 
gazdagok, de legyenek gazdagok a lelki kincsek-
ben is; legyenek igaz, öntudatos keresztyének, 
buzgó protestánsok. 

Ezekre tanítani és nevelni feladatuk feleke-
zeti iskoláinknak, lentről a népiskolától kezdve 
egész az akadémiákig, — s hogy ezt a felada-
tot meg is oldják, a legkomolyabban elvárja 
tőlük az anyaszentegyház. 

Szentmártoni. 

T Á R C A . 

Az angol egyházjogi irodalom múltjából. 
John de Wyeliffe.* 

Egy oly férfiú emlékét elevenítik fel e rövid sorok, 
ki a reformáció előtti időkben a maga lángleikével ha t -
hatósan előKészítette az utat azon ha ta lmas vezéregyénisé-
gek számára , kiknek nevével a re formáció tör ténete elválaszt-

* Elsőnek John de Wicliffet vettem föl a fentebbi általános 
cím alá, melyet időközönként folytatni szándékozom; mert bár ő, 
a fogalom modern értelmében tulajdonképen nem nevezhető egy-



hatatlanul össze van forrva. John de Wvcliffe, a kiváló 
egyház-újító és biblia-fordító, a Richmond melletti Wycliffe 
szülötte volt Yorkshireben. 1324-ben született ; tanulmá-
nyait Oxfordban végezte és 1361-ben elnyerte a Lincoln-
egyházmegyében fekvő fylinghami egyházjavadalmat, nem-
különben a Baliol-College magiszterségét. 1365-ben a 
Canterbury-Hall igazgatását vette át, miután Wodehall 
nevezetű elődje elmozdíttatott ezen állásából. Langham, a 
következő érsek azonban Wodehallt állásába vissza-
helyezte s Wycliffenek e helyről távoznia kellett. Meg-
felebbezte ugyan az ügyét a pápához, de teljesen siker-
telenül, mert az ügy reá nézve kedvezőtlenül döntetett 
el. Minden valószínűség szerint ez a személyes jellegű 
incidens érlelte meg benne oly erőteljesen az ellenszen-
vet a pápai szuppremácia és a pápai tanok ellen, melyekkel 
ő már megelőzőleg is ellentétbe helyezkedett, — most 
pedig még nagyobb lendülettel látott hozzá a táma-
dáshoz. 

Legelső iratai a kolduló szerzetesek és a pápai adó-
zás ellen irányultak; mikor pedig egy kurzus nyilt meg 
Oxfordban theologiai felolvasások és előadások számára, 
— nem lévén még akkoriban tényleges hittanár, — 
Wycliffe keményebb és hathatósabb kifejezést adott 
mindama nézeteinek, melyek az ő eretnekségének jellemző 
vonásait képezik. Felolvasásainak lényegét aztán egybefog-
lalta egy latin nyelvű értékezésben, a J ria1 ogusban, mely-
nek bátran kijelentett princípiumaival homlokegyenest 
megtámadta a római katholikus egyház alaptételeit. Wycliffe 
fejére azonban e merész hangú fejtegetések még nem 
tették rá a kegyvesztettség töviskoronáját. 1374-ben egyik 
tagjául szemeltetett ki annak a nagybizottságnak, mely 
Avignonban értekezletre jött össze a pápai követekkel, 
hogy tiltakozását fejezze ki ama túlsúly és kizárólagos 
befolyás ellenében, melyet a pápa az angol beneficiuinok 
fölött igényelt. Ez összejövetel eredményeképen némi 
engedményeket sikerült kieszközölni a, pápától, — és a 
korona Wyclilfet Worcestershireben egy javadalommal 
és Leicestershireben a lutterworthi plébániával jutalmazta 
meg. Lutterworth lett aztán az ő későbbi munkálko-
dásának is a színhelye. 

A felsőbb papság azonban csakhamar erőteljesen 
kikelt Wycliffe tanításai és hirdetett nézetei ellen. Több 
ízben megidéztetett eretnekség cimén és noha a lan-
casteri herceg bátran és erélyesen vedelmezte is, kény-
telen volt theologiai tanszékét odahagyni 1381-ben. Nem 
sok idő múlva aztán Wycliffe előadta döntő nézeteit a 
transsubstantiatio tana ellen. 

Életpályájának ilyetén fordulatai által leszorítva a 
nyilvános foglalatosságok mezejéről: lutterworthi plébániájára 
vonult vissza és itt, a mellett, hogy a rövidebb értekezé-
seknek egész hosszú sorát irta, hozzákezdett a szentírás 
teljes anyagának angol fordításához. A Bibliának a latin 
Vulgáta nyomán eszközölt lefordításában nagy segítségére 
volt Wycliffenek egyik-másik tanítványa és tudós barát ja , 
s ezekkel karöltve az alapvető munkát szerencsésen be 
is végezte 1383-ban. Egy szakadatlan munkásságban el-
töltött nemes élet után, 1384-ben halt meg. 

A vallásos mozgalom, melyet újítani vágyó szelle-
mével maga Wycliffe kezdeményezett: folyton növekedő 

házjogi irónak: mindazáltal a maga korában szokatlan egybáz-
reformátori tevékenységével s különösebben a papság és a szerze-
tesekellen sokszor a kíméletet nem ismerő módon és hangon foly-
tatott irodalmi agitációival halhatatlan úttörője lett a most már oly 
tekintélyes magaslatig fejlődött angol egyházjogi irodalomnak. A 
WiclifTe életére és jellemrajzára vonatkozó s a mi irodalmunkban 
csak gyér számban található adatokat egy elsőrangú angol forrásból: 
Chamhers híres »Cyclopaedia of the english litterature* c. müvének 
. kötetéből vettem. 

erővel haladt előre. Halála után 20 év múlva hatályba 
lepstt az eretnekek megégetésére vonatkozó statutum; és 
1484-ben Wycliffe csontjait kiásták a lutterworthi templom 
oltárhelyéről, hamuvá égették s a hamvakat a Swift folyó 
hullámaiba szórták. — »Ez a folyó (a Swift) — mondja 
Fuller, a jeles egyháztörténész, munkájának egy fejeze-
tében, hol a különösség nagyon közel jár a magasztosság-
hoz, — »az Ó hamvait átvitte az Avonba, az Avon a 
Severnbe, a Severn a kisebb tengerekbe, ezek pedig a 
nagy óceánba: s ekként Wycliffe hamvai jelképei az Ő 
tanainak, melyek most már szét vannak szórva szerte a 
világon*. 

Wycliffe iratai, — megannyi fényes gyümölcsei 
az ő reformáló szellemének, — számos kötetet tesznek 
ki s messze földön el voltak terjedve, noha e tekintetben 
a könyv-sajtó teljességgel nem lehetett segítségükre. Irálya 
erőteljes, eleven és minden részletre kiterjedő; inkább 
keresetlen, mint skolasztikus. Az volt Wycliífe a maga 
korában, a kit mi napjainkban egy tetőtől-talpig, tősgyö-
keres egyház-újítónak neveznénk. Angol mivoltának leg-
ékesebben szóló példáit megtalálhatjuk az ő biblia-lordí-
tásában, ámbár az antik, angol-szász Írásmód sajátszerű 
külszínt ad nyelvezetének. 

* 

Korábbi vitairataiból jellemző WyclifTere nézve az 
alábbi részlet, melyben a nagy férfiú a kolduio-szer e t i lek 
(mendicant friars) ellen intézi észrevételeit, :on a erő-
teljes, határozott hangon, mely általában az u oi uikus 
iratait jellemzi. Chambert, a jeles angol enctki. , > ii a ki 
az általam lefordított részletet közli mutatvány -r ; 
az ő fentebb idézett művében (Cyclopaedia ol th g-
lish litterature), Wycliffe eredeti ó-angol stílusát revi-
deálta modern angol nyelvre, s én ez átjavított szövt r 
alapján mutatom be ízelítőül e rövid közleményt olvasóiul; i k. 

A kolduló szerzetesek — mondja Wycliffe, — leg-
veszedelmesebb ellenségei az anyaszentegyháznak és áltálá-
ban egész országunknak, mert ők helyetteseikre bízzak 
a hivatalukat, maguk pedig évenként közösen és haszon-
talanul 60,000 márkát költenek el, melyet csalárdul a 
szegény néptől rabolnak. Mert ha ezek a papok oly pél-
dás életmód és igaz könyörgés között felelnének meg 
hivatásuknak, mint a mily pompásan megállják helyüket a 
pokolba való elátkozás terén kifejtett fáradozásban: a 
püspököknek, plebánusoknak és más egyházi atyáknak mind-
járt elegendő számú segédeik volnának, s azon esetben 
a nép is nagyobb anyagi jólétnek örvendene. — És még 
kétszáz évvel ezelőtt nem voltak szerzetesek; akkor a 
mi országunk jobban bővelkedett anyagi javakban s embe-
rekben, s ezek akkor erősebb testi szervezettel láttak a 
munkához, mint manapság; volt ekkor elegendő lelki-
pásztor. Most pedig sok ezer szerzetes él Angliában s 
az öreg papok helyzetében még mindig nem állott be 
semmi jelentékenyebb jobbulás ; közöttük mindennemű 
vétek még jobban el van terjedve; a népet évenkint 
60,000 márka fizetése terheli s ennélfogva szükségképen 
szűkölködésnek kell tanyát ütni közöttük. A szerzetesek 
eltűrik, hogy segédeik bűnös életet éljenek, úgy hogy 
ők szabadon rabolhatják a népet és kedvteléseiknek élhet-
nek. Mert ha e papok híven betöltenek hivatásukat, a 
szerzetesek feleslegesek volnának és országunk sok ezer 
márkára menő teher alól fölszabadulhatna; akkor a nép 
jobban fizethetné a bért a földesuraknak, valamint a meg-
felelő dijat és ajánlatokat a papoknak; aztán a bűnnek 
sok csábító erejét és táplálékát meg lehetne semmisíteni 
és tisztességes élet, békesség és kegyesség u r a l k o d h a t n á n a k 

a keresztyén emberek között. Így pedig, midőn m i n d e n e k -

nek végső o k á t keressük, a szerzetesek valójaban ekkent 

fi»* 



szó l anak : »Csak hadd süiyedjenek el az öreg papok tel-
jesen a bűnben, és hagyjuk őket teendőiket az Isten 
törvénye ellenére végezni, — mi mindaddig gyönyörben 
fogunk élni és évenként 60 ,000 márkának hágunk a 
nyakára h iábavalóan és haszonta lanul , az ország sze-
gény köznépének a t e rhé re ; igy az tán végtére is egyenet-
lenséget támasz tunk közöttük és gyermekeik között az 
egyházi di jakra és a ján la tokra nézve, melyeket képmuta tás 
útján mi fogunk titkon megszerezni a magunk részére, 
— és egyenetlenséget t ámasz tunk a földesurak és föld-
műveseik között. Mert mi szemet fogunk hunyni a földes-
urak előtt, hogy éljenek szabadon élvezeteiknek, zsaro-
lásaiknak és egyéb bűneiknek, s a köznép előtt is, 
hogy hadd éljenek kapzsiságban, fa j ta lankodásban és más 
csa lárdságokban, hamis esküvéssel és soknémű álnokság-
sa l ; hadd éljenek a papok is lelki hivatásuk odahagyá-
gára kárhoztatva és legyenek az ördög meghata lmazot -
iai, minden ember t a pokolba taszítani*. S valóban, ekként 
ts cselekesznek, másként pedig csak színlelnek ők, tetszetős 
szavú képmuta tásukban . 

i f j . Zsoldos Benő. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Rendszeres magyar nyelvtan középiskolák alsóbb osztályai s zámára . 
Készítette Makláry Papp Miklós főgimn tanár. Kiadja a »Sáros-
pataki Irodalmi Kör* a főiskola költségén. Ára kötve 2 korona 

60 fillér. 

Az iskolák szellemi életét mindig a t a n á r i kar szel-
leme és munkálkodása szabja meg. V a n n a k iskolák, 
melyeknek tehetséges, sőt kiváló tanára i csak katedráju-
kon, a s zámukra kijelölt t an te remben érvényesítik magu-
kat, s igyekeznek sa já t tudásukat , gondolat- és érzelem-
világukat növendékeik lelkébe átültetni, hogy e kettő 
ha tása alatt az akara t minden szépre és jó ra ösztönzést 
nyerjen. Az ilyen tanárok is nyugodt lelkiismerettel 
mondha t ják el, hogy h iva tásuknak törekedtek megfelelni, 
kötelességüket iparkodtak betölteni. De vannak iskolák 
és ezeknek olyan tanára i , a kik nagyobb körre kívánva 
hatni , egész életeket a r ra szentelik, hogy munkálkodásuk 
által szellemük minél több helyre bejusson, minél több 
lelket megnyer jen és s a j á t j ává tegyen, hogy a tudomány 
egyik vagy másik ágában e szellem legyen i rányadó. 
Ilyen szellemben munkálkodtak régen és munká lkodnak 
a sárospataki, főiskola t anára i m a is. Alig van még egy 
másik olyan főiskolánk, melynek tanára i az irodalom és 
különösen a tankönyvirodalom terén olyan m a r a d a n d ó 
becsű műveket alkottak volna, mint ez iskola tanár tes tü-
lete. Ma is alig van az iskolában használ t olyan tan-
könyv, a mely nem a pataki t anárok egyik, vagy más iká-
nak keze alul kerüli volna ki. Hegedűs, Árvay, Soltész, 
Szívós, Zsindely, a Szinyeyek, Makláry, Molnár, Rácz, 
W a r g h a és Kovácsy mindmegannyian úttörői, s némely 
ágban igazi alapvetői voltak a tudományosságnak , s ter-
jesztői a tudományos szellemnek, a felvilágosodásnak és 
á l ta lános műveltségnek. 

Jól esik nekem, hogy ezt kifejezhetem, midőn egy-
kori t aná romnak könyvét ismertetni — és nem bírálni 
a k a r o m ; mert a bírálatot Szívós Mihály, Veress Ferenc 
és dr. Gulyás István kimondották akkor, a midőn véle-
ményük a lapján , »mint nyereségnek tekinthető munkát* 

" az »Irodalmi Kör« kiadásra elfogadta. 
A 241 oldalas rendszeres magyarnye lv tan i rányáról 

és értékéről is felvilágosítást nyú j t anak az Elősző követ-
kező s o r a i : »A tantervek követelményei szerint a magyar 

nyelvi anyag nagy részét a két alsó osz ta lyban részle-
tekben kell feldolgozni, s e részletek vegyesen a laktani 
és mondat tani részek. A III . osztálynak feladata , hogy a 
még esetleg e lmaradt részt feldolgozza, s főleg, hogy az 
egész nyelvtani anyagot rendszeresen áttekintse. Ez az 
oka, hogy a legtöbb g imnáz iumunkban kétféle nyelv tan 
van : egy módszeres az I. és II. osztály, — s egy rend-
szeres a III. osztály s zámára . A módszeres nyelvtannak, 
bármilyen jól és szépen legyen is kidolgozva, tankönyvül 
haszná la ta feltétlenül nem is szükséges, több szempont -
ból nem is helyes. Nem épen szükséges, mert az a fő és 
egyetlen követelmény, hogy a módszer önmaga a t anár , 
s ne a tankönyv legyen. Nem hely es, mert az ap ró rész-
letekig módszeresen feldolgozott t ananyag nem tankönyv-
nek, inkább a t aná r s zám ára segédkönyvnek, tá jékoztató-
nak való. A módszeres kidolgozással já ró sok beszéd a 
növendékre terhelő is, zavaró is ; s megeshetik vele, hogy 
a lényegest a sok módszerben meg nem leli. De nem 
kívánatos ez magára a t anár egyéniségére nézve sem, 
mert a taní tás szabadabb, élénkebb s igy éltetőbb moz-
gását korlátozza, s a tanár t a r ra kényszerít i , hogy éve-
ken át egy kiszabott sablon szolgája marad jon , melyet 
pedig üdvözítőnek nem tar that , sőt nem is t a r t ; mert a 
tapaszta la t bizonyítja, hogy jórava ló tanár nem áldozza 
fel egyéniségét, s még a módszeres nyelvtan mellett is 
követi jó részben a sa já t út ját , s ezzel erős bizonyságot 
szolgáltat a módszeres nyelvtan felesleges volta mellett. 
Aztán az is megtörténik, hogy a módszeres nyelvtan a 
szabályokat is másként foglalja szavakba , mint a rend-
szeres, a mivel aztán ez utóbbi használa tá t rendkívül 
megnehezíti , mind a t aná r ra , mind a t an í tványra nézve*. 

Nem a bürokrat ikus , sablonos, minden cselekvésre 
parancsszót , vagy utasítást váró felfogás, hanem a nyűg-
től, minden felesleges és helytelentől szabadulni kivánó 
és másokat is szabadokká tenni akaró szellem nyilatkozik 
meg a fentebbi szavakban . S különösen dicsérendő és 
eléggé nem méltányolható szerző azon törekvése, hogy 
a t anár munká lkodásában ne legyen megkötve a k á r 
kisebb, akár nagyobb nevü pedagógus által alkotott sza-
bályok által, hanem szabadon, öncselekvőleg j á rhas son 
el az általa elvállalt m u n k a teljesítésében. A legszabadel-
vűbb felfogás nyilatkozik szerző azon felfogásában, hogy 
az egyesek által megalkotott módszereket nem ta r t ja 
egyedülüdvözítőknek, h a n e m a t aná r szellemét szabadon 
engedi r epü ln i ; sőt kívánja, hogy az valóban szabadon 
szárnyal jon, — csak kipróbált és hasznosaknak ismert 
elvekkel a k a r v á n annak repülését i rányítani . Ezért hely-
telen a szerző, és én szerintem is, a módszeres nyelvtan. 
A nyelv törvényeit rendszerbe foglaló, s a szükséges pél-
dákat nyúj tó nyelvtan a tanuló s z á m á r a mindenkor meg-
ad ja azt , a mi a magyar nyelvnek nemcsak szigorúan 
helyes megtanulásához , törvényeinek, szabályainak alkal-
mazásához szükséges, hanem megadja azt is, a mi neki 
a nyelv fejlődése és emelkedése közt is biztos, szilárd 
alapul szolgálhat. 

»A mi magát a nyelvtani anyag feldolgozását illeti, 
— mondja szerző ugyancsak az e lőszóban, — nern 
dicsekszem azzal, hogy u j dolgokat a d t a m ; de iskolai 
nyelv tannak ez nem is lehet feladata. Adtam azt, a mit 
a nye lv tudomány mai állása mellett adnom kellett, mint 
lehető bizonyosat, mint a közfelfogás szerint megál lapo-
dott eredményt . Egyetlen egy pont az, melyben nyelv-
tanom eltér minden eddig megjelent nyelvtantól, s e z : a 
határozók tana , nyelvtaní tásunk e megál lapodásra jutni 
nem tudó gyöngéje. Egészen u ja t nem ad tam ebben sem. 
Elfogadtam alapul azt az elméletet, melyet Dóczi Imre 
Közlött a Középiskolai Tanáregyesüle t Köz lönyében: A 



hatá rozók logikája* c. becses értekezésében, mely szer in t : 
»A legtermészetesebbnek s a nyelv szellemével is leg-
jobban egyezőnek t a r t anám, ha a ha tá rozó-ragok és 
névutók jelentését véve osztási alapul, a kifejezésökre 
szolgáló nyelvanyagok szerint osztanák fel és csoporto-
sí tanák a mondat ha tározó tagjait*. Ezen az alapon mind 
a ha tározókat , mind a ragoka t és névutókat , mind a 
ha t á rozó mondat tagokat és mel lékmondatokat következe-
tesen bá rom csoportba osztot tam, s e csopor tok : eredet-, 
lét- és véghatározó csoportok, mert minden cselekvés 
ered va lahonnan, foly, vagy inkább történik, van valahol 
s irányul valamire, vagy végét éri valamiben. A máso-
dik csoportot, melynek Dóczi nem tudott határozot t nevet 
adni, én lé thatározónak azért neveztem, mert szerintem 
a lét kifejezi a folyamatot is, a nyugvást is, a mi a 
csoport jelentésében nyilatkozik; de a »folyamat*-hatá-
rozó az egész csoport jelentését magába nem foglalhatja, 
mert a mi foly, az nem nyugszik és megfordí tva; pedig 
e csoport nagy része a nyugvást fejezi ki, a vant , a léte-
zést. E három főcsoporton belül Dóczi külön-külön mind-
egyikben négy viszonyt jelöl meg, ú. m. a) helyet, b) időt, 
c) az okot, illetőleg: állapotot, módot, dj a személyt, 
tárgyat , elvont fogalmat, melyre a cselekvés hat. E sze-
rint vettem fel aztán, kissé módosítva, cserelve, de szigorú 
logikával: hely,- idő,- ok,- mód- és tárgyhatározókat . Ez 
az osztályozás egészen logikus, egészen egyszerű, egé-
szen világos. Meggyőződésem, hogy a határozók bonyo-
lult kérdése csak ezen az alapon oldható meg. Ez meg-
felel a nyelv szellemének, megfelel a logikának, s a taní-
tásra minden eddigi osztályozásnál könnyebb, mert vilá-
gosabb*. 

Az az eltérés, mely szerző könyvének a határozók 
csoportosí tására és elnevezésére vonatkozik, a könyvnek 
ha tározot tan nagy előnye, mert ha valahol, úgy különösen 
a nyelvtannál és annak taní tásánál kell tiszta, könnyen ért-
hetőségre törekednünk, különben növendékeinkkel hiába-
való munkát végeztetünk. Minél több névvel jelölünk 
egy csoportba tartozó szót, annál könnyebben össze-
tévesztik, felcserélik azokat a növendékek, s annál nehe-
zebben tudják azokat felfogni, megkülönböztetni és meg-
érteni. Mar az által, hogy szerző a határozók bonyolult 
kérdését rendezte, azt a tudomány törvényeivel megvilá-
gosította, úgy a t aná roknak , mint különösen a tanulóknak 
igen nagy és jó szolgálatot tett. 

A könyv három főrészre oszlik, ú. m . : hangtan, — 
szótan — és monda t tanra , melyek mindegyike több sza-
kaszt foglal magában. 

I. Hangtan felosztása. Első szakasz : a nyelv hang-
jai ; a hangok fe losztása ; a magánhangzók felosztása; a 
szók hangrend je ; a mássalhangzók felosztása. Második 
szakasz : I. A hangok változásai, a) időmérték, b) hang-
magasság, c) illeszkedés, d) nyilt és zárt hangok szerint. 
Hangelvetés és hangbővülés. II A mássalhangzók válto-
zásai : a ) hangcsere ; b) a mássalhangzó-i l leszkedés; 
c) pó t lónyu j tás ; d) összeolvadás ; e) a felszólító mód 
hangvál tozása i ; f ) hangátve tes ; <j) hangelvesztés ; h) hang-
erősödés. Harmadik szakasz: A helyesírás szabályai o) a 
hangok leirása ; b) a családnevek írása ; c) idegen szavak 
i rása ; d) nagy kezdőbetűk; e) szótag, s zó t ago l á s ; f ) a 
szók rövidítése. 

II. rész. Szótan. A szó fogalma és jelentése. A 
szótan feladata. A szók fajai. A szók változásai. I. Át-
vitt értelmű szók. 2. Szóalkotás ; szóragozás. A szótövek 
változásai. I. s z a k a s z : I. Névszók; névragozás . 1. A fő-
név. A főnevek a lko tása : .4) képzés á l ta l ; B) összetétel 
által. A főnevek száma. A főnevek viszonyítása. II. Viszony-
szók. .4) A névelő. B) A főnevek ragozása : a) a főnevek 

bir tokviszonya; a főnevek, mint alanyok és áll í tmány-
kiegészitők; b) a főnév tárgyraggal ; a főnév határozó 
ragokkal. C) a főnév névutóval. A névragok és névutók 
eredete. A névragok személyragozása. A névutók személy-
ragozása 2. A melléknév. A melléknevek alkotása. 
A) képzés á l t a l ; B) összetétel által. A melleknevek 
ragozása. 3. Számnév, 4. Névmás. 1. Személynévmások; 
2. Visszaható névmások. 3 Birtokos névmások. 4. Mutató 
névmások. 5. Visszavivő névmások, tí. Kérdő névmások. 
7. Határozat lan névmások. 5. A határozó-szók. A hatá-
rozók eredete. Összetett határozó szók. A határozó-szók 
fokképzéséről. II. szakasz. III. Az ige. Igeragozás. Az 
igék fajai. I. Az igék alkotása. A) Képzés által. B) Össze-
tétel által. II. Az ige ragozása. Igemodok. Igeidő. Az 
ige-tő. AJ Változatlan tövű, vagy rendes ragozású igek. 
<tj Alanyi ragozás. Igenév. b) Tárgyas ragozas. B) Vál-
tozó tövű, vagy nem rendes ragozású igék. III. szakasz. 
Kötőszók. IV. szakasz. Indulatszók. 

III. rész. Mondattan. A mondat tan fogalma és fel-
osztása. I. szakasz. Az egyszerű mondat. I. fejezet: az 
egyszerű mondat nemei. Állító és tagadó mondatok. 
II. fejezet. Az egyszerű monda t tagjai. AJ Fömondat, 
1. Az alany. 2. Az állítmány. B) Hiányos mondatok. Az 
alany és áll í tmány egyezése. Az igeidők használata. 
C) Bővített mondatok. 3. Az állítmánykiegészítő. Az 
alany és állítmány kiegészítő egyezése 4. A tárgy. Alanyi 
és tárgyas ragozású igék használata. 5. Határozók. Viszony-
szós, vagy változó határozók. A viszonyszók mondatbeli 
szereplések szerint. I. Eredethatározók: .4) névragokkal; 
BJ névutókkal. II. Lé tha tá rozók: A) névragokkal ; B) nev-
utókkal. III. Véghatározók: A) névragokkal ; B) névutók-
kal. 2. A viszonyszó nélkül alkotott vagy változatlan 
határozók. A határozók táblázata. 6. Je lzők: 1. mellék-
névi ; 2. s zámnév i ; 3. birtokos je lző ; 4. az ertelmező. A 
névelő. AJ A határozott névelő. B) A határozat lan névelő. 
Egynemű mondatok. III. fejezet: A szórend. 

II. szakasz. Összetett mondatok. Az összetett mondatok 
tagjai s egymáshoz való viszonyuk. I. fejezet: mellérendelt 
mondatok. I. A mellérendelt mondatok összeköttetése. II. A 
mellérendelt mondatok fajai. AJ Kapcsolt mondatok. BJ El-
választó mondatok. CJ Ellentétes mondatok. DJ Következtető 
mondatok. EJ Magyarázó mondatok. FJ Összevont inon 
datok. II. fejezet: alárendelt vagy mellékmondatok. A mellék-
mondatok fogalma, fajai. A) Alanyi mellékmondatok. 
B) Állítmánykiegészítő mellékmondatok. C) Tárgyi mel-
lékmondatok. Idézett mondatok. BJ Határozó mellékmon-
datok. 1. Eredethatározó mellékmondatok. II. Léthatározó 
mellékmondatok. III. Véghatározó mellékmondatok. Ej Jelző 
mellékmondatok. Az összetett mondatok rövidítése. III. fe-
jezet : többtagú összetett mondatok. IV. fejezet : körmon-
datok. III. szakasz. Az Írásjelek. 1. A pont. 2. A kérdő-
jel. 3. A felkiáltójel. 4. Vonás vagy vessző. 5 Fontos 
vonás. 6. Kettőspont. 7. Gondolatjel. 8. Kötőjel. 9. Idéző-
jel. 10. Zárójel. 11. Hiányjel. 12. Kevésbé jelentékeny 
írásjelek 

A tartalom, — melyet azért vettem fel teljes egé-
szében, hogy mindenki tiszta képet, világos áttekintést 
szerezhessen róla, — meggyőz bennünket arról, hogy e 
rendszeres magyar nyelvtan gazdagsága, helyes, logikus 
beosztasa által a hiányokat pótolja, a bizonytalan, függő-
ben levő kérdéseket tisztázza és rendezi. A könyv 
kidolgozása, a szabályok tiszta, világos meghatározása, a 
szabályok megértéséhez kapcsolt szép példák (legtöbb 
költői müvekből) mind ar ra szolgálnak, hogy e könyvet 
minél jobban megkedveljük és megbecsüljük, s hogy mim , 
több gimnáziumunkban elfoglalja az öt jogosan irif-gillelő 
helyet. A 



MISSZIÓÜGY. 
A »Christian Endeavour« világkongresszusa. 

A »Christian Endeavour* f. évi július hó 13—18-ik 
napjain tartotta meg tizenkilenczedik kongresszusát Lon-
donban. Mielőtt azonban a kongresszus lefolyásáról röviden 
beszámolnánk, szükséges, hogy bevezetésképen néhány szót 
szóljunk arról is, hogy mi is az a »Christian Ende-
avour« ? — mert. dacára, hogy a mozgalom kihat a világ 
mind az öt részére, mi még csak most veszünk róla 
tudomást, — részt pedig hogy mikor veszünk benne, azt 
csak az Isten tudja. 

A »Cbristian Endeavour*, vagyis >Keresztyén törek-
vés® egy óriási ifjúsági világmozgalom, mely a ker. ifjú-
sági egyesületekhez hasonló egyesületeket alkotva, arra 
törekszik, hogy a keresztyénség magasztos elveit bevigye 
a gyakorlati életbe, annak megtisztítására és megszente-
lésére. Felfogásában a keresztyénség sem nem dogmákba 
foglalt tan, sem nem magába vonuló kontemplativ kegyes-
kedés, sem nem külső adminisztráció, hanem élei, hatás, 
cselekvés, a végre, hogy Istennek országa, mind az egyéni, 
mind az egyházi és világi társadalmi, mind a politikai 
életben mind inkább valósulást nyerhessen. Jellegében e 
mozgalom a leghatározottabban evangeliomi és protestáns, 
a mely a legmagasztosabb keresztyén czélokat tűzvén ki 
maga elé, mindinkább megtalálja azt a közös területet, 
a melyen egyesítheti a protestáns keresztyénség minden 
felekezetét az együttes és egyetértő munkálkodásban. Ke-
resi a szálakat, a melyek összefűzhetik a protestáns fele-
kezeteket ; de korántsem célja tagjai felekezeti öntudatát 
lerontani, — sőt ellenkezőleg arra törekszik, hogy az 
ifjúságból hü, öntudatos és munkás egyháztagokat neveljen. 

A mozgalom Amerikában indult meg s ott vert gyöke-
ret legelőször. Megindítója s attól kezdve folyton főveze-
tője Clark E. Ferenc lelkész, a ki immár háromszor utazta 
be, nejevei együtt a világot a Christian Endeavour szerve-
zése érdekében. Általános keresztyéni jellegéből kifolyólag 
sok előítélettel találkozott a mozgalom, mind Amerikában, 
mind Angliában, a mennyiben az egyházak működésében 
a felekezeti öntudat elhalványításától féltek ; ma már 
azonban megszűntek vele szemben az előítéletek, s a 
: ' 'vaialos egyházak nagy készséggel támogatják törekvé-
se' e r , tapasztalva azt, hogy hatása alatt ifjúságuk sokkal 

') a ! b, odaadóbb, munkásabb és áldozatkészebb ele-
íejlődik az egyháznak, mint régebben. 

Az "őiteletek megszűnésével és a hivatalos egy-
házak támogatásával, Amerikából kiindulva a Christian 
Endeavour ma már mind az öt világrészben érezteti ál-
d.-.sa hatását . Az ifjúságra támaszkodik : abban igyekszik 
feltámasztani a keresztyénségnek, mint életelvnek, mint 
munkának, törekvésnek, az életet átalakító, megtisztító és 
megszentelő hatalomnak öntudatát , és pedig úgy, hogy 
minden ifjú érezze a világátalakitás nagy munkájában 
való komoly és odaadó részvétel kötelességét. S épen 
ebben van e mozgalomnak is. mint. minden ker. ifjúsági 
mozgalomnak megmérhetetlen jelentősége. Nevelni olyan 
emberiséget, a melyben a keresztyénség magasztos prin-
cípiumai gyakorlatilag élnek és érvényesülnek, — nem 
ez-e az egyetlen helyes megoldása mindannak a sok tár-
sadalmi és szociális problémának, a melynek nyitját hasz-
talan keresik e világ bölcsei? — Nem ez-e az egyetlen 
helyes orvoslása mindannak a sok sebnek, a melytől ma 
vérzik a Krisztus anyaszentegyháza? Nem a tiszta, ha-
misítatlan evangeliom szelleme és világossága-e az, a mely 
szét űzheti a babonának, a hitetlenségnek, a pápistaságnak 

sötét éjszakáját ? — És nem a Krisztusnak az evangé-
liumból kisugárzó szeretete-e az, a mely egyesíthet, test-
vérekké tehet igazán bennünket, bármely nemzet s bár-
mely egyház tagjai legyünk i s? Erre törekszik a Chris-
tian Endeavour, — s ezért csak azt kérhetjük a kegyelem 
Istenétől, hogy terjeszsze ki annak határait mind ez egész 
földre, s terjeszsze ki mi reánk, magyar protestánsokra 
is, a kiknek oly nagy szükségünk volna a hitre, a bátor-
ságra, a kitartásra, a Krisztus szellemében való munkál-
kodásra. 

Ennek a világmozgalomnak volt a világkongresszusa 
Londonban, a mult hónap közepén. Olyan kongresszusa, 
a mely jogosan használhatta a világ-kongresszus nevet, 
mert még az előttünk hihetetlen nagyságú keresztyén gyü-
lekezésekhez hozzászokott angol sajtó is kénytelen volt 
megvallani, hogy ily óriási kongresszust nem látott még 
sohasem. A világ minden részéből seregestől mentek el 
reá a delegátusok; magából Amerikából több, mint ezer 
küldött érkezett. A delegátusok elszállásolásáról a londoni 
rendező bizottság gondoskodott. Privát házaknál és szállo-
dákban azonban csak a tekintélyesebb delegátusok nyer-
hettek szállást, az ifjúság számára pedig az Alexandra-
parkban ütöttek sátortábort. 

Július 13-án istentiszteletekkel nyilt meg a kongresz-
szus. Az egész napon, különböző órákban folyton tar-
tottak az istentiszteletek, mert egyszerre London legóriásabb 
temploma sem lett volna képes befogadni a résztvevőket. 
Július 14-én voltak az üdvözlő gyűlések, és pedig, a részt-
vevők óriási számára való tekintetből, egyszerre három 
helyen is, az Exeter Hall-ban, az Albert Hall-ban és az 
Alexandra Palace-ben. A vasárnap, július 15-dike istentisz-
teletekkel, a missziói intézetek és az ifjúsági egyesületek 
meglátogatásával telt el, s hétfőn, 16-án vette igazán 
kezdetét a tulajdonképeni kongresszus. 

A délelőtti ülés t é m á j a : »Az újkor és annak prob-
lémái « volt. Ennek körében dr. John Clifford »A szo-
ciális probléma j'megoldásáról«, J. Monro Gibson az 
^Intellektuális p rob l émáké ró l és dr. Lorimer »A husza-
dik század irodalmáról* szólt. Clifford szerint a szociális 
problémák egyedül csak a tiszta keresztyénség, a keresz-
tyéni nevelés és keresztyéni életmód által oldhatók meg, 
Meg kell szüntetni az anyagiságot, az önzést, az irigy-
ségei, — ezeket pedig csak a Krisztus vallása szüntetheti 
meg. Gibson a mai kornak ama törekvéseit ítélte el, a 
melylyel a vallásban csak intellektuális elemeket keres és 
annak igazságai felől csak eszével kíván meggyőződni. 
Ezzel szemben hangoztatta, hogy az igaz vallás nem 
lehet csak puszta értelmi meggyőződés, hanem szeretet-
ben, hitben, az élet igazságosságában is kell annak nyil-
vánulnia. Lorimer szerint a jövő század irodalma sokkal 
idealisztikusabb, de egyszersmind sokkal szocialisztikusabb 
is lesz, mint a jelen századé. — Délután, a közös konferen-
cián D. F. Mackenzie fejtegette a Christian Endeavour 
jelentőségét és céljait; azután pedig a különböző feleke-
zetek tartottak összejöveteleket, a melyeken nem kisebb 
emberek beszéltek, mint F. J. Horsefield, bristoli vikárius, 
John Mac-Neill, a hires prédikátor, dr. Horton, az 
angol ritualista ellenes mozgalom egyik legkiválóbb vezére, 
dr. F. E. Clark, a C.hr. Endeavour megindítója és veze-
tője, C. M. Sheldon, a hires theológus stb. 

Hétfőn este négy nagy gyűlés volt, a melyeken a 
hazai és a külföldi misszió jövőjét fejtegették. Beszédeket 
tartottak C. Waters, a Chr. E. főtitkára, dr. Fugh, Maltbie 
D. Babcock, Amerika egyik leghíresebb szónoka és R. Ward -
law Thompson. 

Kedden, 17-én reggel két csoportban tartották meg 
a gyűlést. Ezeken számoltak be a mozgalom eredményei-



ről s tettek jelentést a külföldi delegátusok. Amerikában 
ma van 43,2(52 egyesülete a mozgalomnak; Angliaban 
körülijeiül 7000, s átugorva a müveit országokat, Indiá-
ban 459, Chinában 148 egyesület. Sorban állottak fel 
Németország. Franciaország, Spanyolország. Svájc, Svéd-
ország, az Egyesült Államok. Natál, Fokföld, Transvál, 
Ausztralia, Egyptom, India, Uj-Zeland delegátusai és tették 
meg örvendetes jelentéseiket. Mindenütt élet, keresztyén 
tevékenység, még a nemrég egészen vad földrészeken is; 
— hát a mi, nemsokára ezer éves keresztyén hazánkban 
történik e valami? Úgy látszik, édes kevés, mert a ma-
gyar Chr. Endeavourról bizony nem tett jelentést senki. 

A kedd délután és este szintén gyűlésekkel volt 
kitöltve, a melyeken a keresztyén mértékletességről, a 
keresztyén erőknek és elveknek a polgári életben, a köz-
ségek igazgatásában is érvényesítéséről beszéltek. Külö-
nösen fortos az utóbbi téma, mert világosan mutatja, hogy 
a Chr. Endeavour éreztetni kívánja az evangelium erejét 
minden téren, meg ott is, a hol ma hire sincs az igaz 
keresztyén szellemnek, legfölebo a felekezeti elfogultság-
nak és részrehajlásnak. 

Július 18-kával utolsó napját érte el a kongresszus 
Ezt a napot különösen az egyes egyházak képviselőinek 
üdvözlő szavai tették nagyföntosságúvá. J. G. Greenbough 
a baptista, H. Price Hughes a wesleyanus, a londoni 
püspök az angol hivatalos egyház, dr. Purker a kongre-
gacionálista, William Wattson a presbiteriánus egyház 
részerői üdvözölték a kongresszust és fejezték ki iránta 
egyházaik szimpátiáját. A fő ülésen kivül egész nap tar-
toltak még a részleges ülések, a melyeken igaz keresz-
tyén szeretettel mondottak búcsút egymásnak a delegátu-
sok, hogy megtelvén leiekkel és szent elhatározásokkal, 
visszatérjenek hazájukba, munkálkodni híven az Ur sző-
lejeben. Isten adjon áldást a jó munkára. 

Rövid tudósításunk csak igen halvány képét adhatja 
a kongresszusnak, de két dolog világosan kitűnik belőle, 
s épen ez a kettő fontos reánk, protestánsokra nézve. Az 
egyik az, hogy bár a római katholicizmus a pro-
testantizmus belső ürességét, erőtelenségét, önmagában 
való felbomlását és meghasonlását hirdeti és megtagadja 
tőle a világot átalakító és vezérlő képességet, — ime a 
valódi evangeliomi protestantizmus telve van erővel, 
képességgel, lelkesedéssel és a legmagasztosabb célokat 
nemcsak kitűzni tudja, de megtalálja a helyes eszközö-
ket is azok elérésere. Ennek céljai és eszközei a valóban 
szentek. Célja nem a butításon felépült uralkodás, nem a 
sötétség terjesztése és a vallás örve alatt a világ kizsák-
mányolása, hanem épen ellenkezőleg: a felvi lágosítás, a 
megvilágosítás, az Isten országa munkálása, az emberi-
ség nagy problémainak szeretettel megoldása, a béke és 
boldogság terjesztése. S eszközei ép oly szentek, mint 
cél.jai. Nem az erőszak, a türelmetlenség, a butítás, hanem 
a tiszta evangeliom erőinek beoltása a gyakorlati életbe. 
Világosság, igazság, szeretet, hamisítatlan evangelium, — 
ezek lehetnek a világ átalakítói, — s ezeknek birtokában 
egyedül csak az a protestantizmus van, a melynek belső 
feloszlását jövendölgetik ellenségei. Az evangeliomi pro-
testantizmus nem holt, megcsontosodott tiltakozás, hanem 
élet, hatás, ujjászülő hatalom, — ezt demonstrálta két-
ségbevonhatatlanul e kongresszus is, és épen ebben van 
egyik nagy jelentősége. 

A másik dolog, a mit demonstrált, nem kevésbé 
fontos és a jövő diadalának záloga. Folyton felhangzik 
ellenünk a vad, hogy megrontottuk az egyház egységét 
és magunk között is csak örökös meghasonlásban elünk, 
íme a londoni Chr. Endeavour kongresszus ép az ellen-
kezőt bizonyítja. Mizonyitja, hogy a felekezeti széttagolt-

ság dacára is az evangeliumi protestantizmus az egy fő 
dologban: az Isten országa munkálásában egységes és 
szolidáris. Ez az egység és szolidaritás évről-évre mind 
határozottabban fejeződik ki, s ebben tűnik fel a protes-
tantizmusnak az az ereje es hatalma, a mely meg fogja 
győzni a világot. A közös nagy célok munkálásában le-
omlanak a felekezeti választófalak és a protestantizmus, 
mint az üdvözítő egységes, igaz egyhaza emelkedik ki. 
Ez az igazi egy akol és egy pásztor, a mit a pápistaság 
hangoztat, követel, de megvalósítani nem tud soha. A 
protestantizmusban meg fog valósulni; megvalósítandja azt 
a közös alapot képező Krisztus ereje, szelleme és szere-
tete. (H. 1.) 

* * 
* 

Tudósításunk megírásakor kaptuk, épen Christian 
Endeavourről szóló alábbi közleményt. Örömmel közöljük, 
annyival is inkább, mivel tuuósításunkat érdekesen ki-
egészíti. 

Az úgynevezett Christian Endeavour keresztyén ifjú-
sági egyesület mult évi működése valóban nagyszerű 
eredményekkel számol be, a melyek kell, hogy érdekel-
jenek minden embert, a ki csak fogékonysággal bir Isten 
országa előbbvitelének szent ügye iránt. Az egyesület 
Amerikában a mult év folyamán közel 100,000 ú| tagot 
nyert meg az intenzív egyházepitő munkának. Oly ha-
talmas szám ez, a mely megoszolva is jelentékeny erő-
södést, szaporulatot jelent az egyes evangéliumi egyhá-
zakra nézve. Mert tudnunk kell, hogy az amerikai egyházak 
fentartó és legáldozatkészebb tagjai a különböző keresz-
tyén ifjúsági egyesületek köréből kerülnek ki, hol, — hogy 
úgy mondjam — trainirozzák az ifjakat a valódi ker. 
élet megismerésére és folytatására. Pennsylvaniában a 
Christian Endeavour egyesületnek 5000 fiókja működik, 
s a statisztika azt mutatja, hogy ebben az államban tar-
tozik a lakosság legnagyobb hányada az egyhazakhoz; 
sőt az is elismert dolog, hogy az egyházak céljaira épen 
ebben az államban áldoznak a legtöbbet. Newvork állam-
ban 4000, Ohio és Illinoisban 3—3000, Indiana, Onta-
rióban 2—2000, Jova, Michiganban 1500 — 1500 fiókja 
van a Chr. Endeavour egyesületnek. 

* * 
* 

A ki az evangéliumnak, bizonyára nem emberi 
erőtől származó, hanem isteni hatalomtól segített diada-
lait figyelemmel kiséri. örömmel vett arról tudomást, hogy 
ezek a keresztyén ifjúsági egyesületek bemenetelt találtak 
már a zárkózott orosz birodalomba is, melynek népe 
annyi évszázadok óta el volt mestersegesen zárva az 
evangéliumi szabadság, és felvilágosodottság éltető leve-
gőjétől. 

Ugy Londonból, mint az Éjszakamerikai Egyesült 
Államokból folytonosan tétettek kísérletek az iranyban, 
hogy a ker. ifjúsági egyesületek számára termő lalajt 
szerezzenek a nagy Oroszbirodalomban is. Évtizedek 
kitartó munkássága végre is azt eredményezte, hogy ma 
már a nagy Oroszbirodalom kapui is nyilvák az evan-
geliumi munkásság előtt. S mikor ezt az örvendetes tényt 
az ev. ifj. világszövetség titkára Mr. John W. Baer be-
jelentette a mult évi nagygyűlésnek Detroit városában, a 
kitörő öröm és az Isten iránt való hála el nem leplez-
hető érzelmei vettek erőt az óriás gyülekezeten. 

Most már el lehet mondani, hogy a »Keresztyén 
törekvés* nevet viselő egyesület működése kiterjed mind 
az öt világrész művelt népeire. A britt angol biro 
dalomban 7.000fiókja van az egyesületnek, mely — épen 
mikor e sorokat irom — tartja a müveit ker. világ 
feszült érdeklődése közepette évi nagygyűlését London 



városában. Ausztráliában 2000 fiókegylet működik, s a 
mult évi konvenc'ón 4 delegátusunk volt abból a távoli 
világrészből. 

* * * 

Abból az alkalomból, hogy a Chr. Endeavour Egye-
sület most tartotta konvencióját Londonban, érdemes lesz 
egyetmást feleleveníteni a mult évek konvencióin történt 
eseményekből. 

1895-ben tartották Bostonban a 17-ik évi gyűlést 
s tavaly Detroitban a 18-ik összejövetelt. Bostonban 
57,000 delegátus és tag jött össze a világ minden részé-
ből, legnagyobb számban persze Amerikából. Mig a tavalyi 
detroiti gyűlés csak 26,000 résztvevővel dicsekedhetett. 
De ebből korántsem szabad az érdeklődés csökkenésére 
következtetni. A bostoni gyűlésen részt vevők abnormális 
nagy számát az magyarázza meg, hogy a rendezők olyan 
szerencsés időt választottak a gyűlés megtartására, midőn 
e hata lmas egyetemi város tanuló polgárságát mind oda-
vonzhatták érdekes gyűléseikre. Nem lehet tagadni, hogy 
a detroiti konvenció minden tekintetben tar ta lmasabb és 
és eredményesebb lefolyású volt, mint a bostoni. Különösen 
az elhangzott beszédek hamisítatlan keresztyén tenorja, 
— melyekből teljesen hiányzott a felekezeti féltékenykedés 
árnya, — s az ezen beszédek nyomán tettekben is meg-
nyilatkozott lelkesedés, ezek azok, mik kiválóvá tették a 
Chr. Endeavour tavalyi gyűlését. Azokon a vasárnapo-
kon, mig a Chr. End. egyesületek tagjai Detroitban időz-
tek, instruálva voltak a lelkészek megszámolni a tem-
plomban jelenlevőket, s kitűnt, hogy ^a 2 vasárnapon 
288,000 ember vett részt az alkalmi és közönséges 
istentiszteleteken! A konvenció folyamán estéken bankettek 
és táncmulatságok helyett 66 alkalmi istentisztelet volt 
tartva, 15,000 résztvevővel. 

Az egyházak külső építésének szent és áldott munká-
jából is kivették e derék szövetség tagjai az ő részöket. 
Félmillió dolláron felül adakoztak az 1899. év folyamán 
egyházi célokra. A presbiterián s aztán a lutheránus ifjak 
mentek elől a legszebb példával. 

A mult évi jelentés 3 millió 385,000 tagról számol 
be, összeverbuválva a földnek minden pontjáról. Micsoda 
hatalmas sereg, kezében Isten igéjével, azzal a győzhet-
len hatalmas fegyverrel, szivében a szeretet mindeneket 
átölelő magasztos érzelmével, követve Jézust, az általa 
kibontott zászló alatt! 

Chicago 11 Is. 
Harsányi Sándor. 

ev. református missziói lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Mult hő 25-én halt meg Weimarban a megőrült. 

Nietzsche Frigyes Vilmos, az ujabbkori német filozó-
fia egyik legkiválóbb, de egyszersmind legszertelenebb 
alakja. Ebből az alkalomból érdekes lesz felelevenítenünk 
Grimm tanár müvét, a melyben »Nietzsche problé-
máját« vizsgálta meg mélyebb bölcseleti alapon. — 
Alapos szakismerettel találó ítélettel s életeleven elő-
adással mindenekelőtt a problémának történeti kifej-
tését kutatja. Öt korszakot különböztet meg ennek az 
»időszerűtlen és szánalomra méltó bölcselőnek* egyéni 
világnézetében. 1. A geniekultusz, a melynél a görögök, 
Schopenhauer és Wagner voltak Nietzsche vezetői. Szellem-
arisztokrata itt Nietzsche, eszthetikai értelemben véve. A 
kultura becsét nem a tömegek művelésében, hanem a 

genius megszületésében látja. Erre következett 2.) az mtellek-
tualisetikus korszak, a melyben szenzualista ismeretelmé-
leti alapon a metafizika, a vallás és a morál ideálizmusa 
ellen kelt ki. A genius helyére a filozófus lép, ki kérlel-
hetetlenül agyonkritizálja az emberiség illúzióit. Nietzsche 
itt materialistává lett, a gondolkozás s az erkölcsiseg 
fogalmait darvinista értelemben magyarázta, s ezen a 
skepszisen elméjében maga is hajótörést szenvedett. A 
filozófia ez állásponton csupa játékká és á lommá lesz, 
mert nem ismer feltétlen igazságot. E korszakra követ-
kezik 3. az fíjbermcnschi-röl szóló tan. Az ismeret útja 
bizonytalan, ép azért az emberi törekvés célja az uralkodás 
és az alkotás. Az élet magva a hatalomra törekvő akarat . 
Megszemélvesül ez az akarat az emberfeletti lényben 
(Gothe Fauszt jának kifejezése), a kinek élethatalmára és 
titokzatos bölcseségére alig van szava az emberi értelem-
nek. Az Ubermensch alakja az optimizmus felújítása a 
vigasztalan skepszis után, vagyis uj törekvés az valamely 
uj életideál után. A régi értékek fel voltak forgatva; 
ujakat keresett, de nem talált. Zarathustra kopog a túlvilág 
zárt ajtain, de titáni törekvéseire választ nem kap. Csak 
azt halljuk, hogy az Übermensch a legnagyobb gondola-
tokból és tervekből él, a melyeknek tartalma azonban 
előtte és előttünk ismeretlen. A 4. korszak az úrimorál 
korszaka. Itt az erkölcsiség nem más, min* természeti 
erő és egészség, a mely elől el kell tűnnie a nyomorult 
szolgai morálnak. Egyedül az erős és hatalmas embernek 
kell uralkodnia. A szolgai morált hirdető keresztyén 
vallás helyére a könyörtelen filozófiának kell lépnie. Az 
5-ik korszak a hanyatlás korszaka. Nietzsche egyéniségé-
nek ésMrodalmi munkásságának teljes hanyat lása ez. Világ-
nézetének különböző fázisait önmaga élte át s azokon 
hajótörést is szenvedett. »Götzendámmerung« és »Anti-
christ« c. műve tartozik ide. Pathológiai hangulattal össze-
tört minden kulturát, hogy annak helyére a természeti 
ösztön lépjen. Aforisztikus és rapszodisztikus gondolko-
zása és elvi álláspontjának következetlensége itt véget 
ér. Nincs .a bölcseletnek, morálnak, vallásnak, társa-
dalomnak, ál lamnak és hazának az a java, a melyet 
fektelen és üres gondolkozásával össze ne tört volna. 

A theol. doktorátus, mint a »Ch. W.« írja, most 
már a nonkonformisták által is elnyerhető Angliában. 
Eredetileg az oxfordi és cambridgei egyetem csak az 
államegyház tagjait fogadta be, s azokon a theol. dokto-
rátus a nonkonformisták által nem volt megszerezhető. 
Angol egyetemen még a legképzettebb nonkonformista 
theológus sem nyerhetett doktori képesítést. E napokban 
kapta meg a londoni egyetem azt a jogot, hogy a theol. 
baccalaureátus és doktorátus cimét a konformisták mellett 
nonkonformistáknak is osztogathassa. Az életbe lépő új 
akadémiai szabályzat szerint több nonkonformista theol. 
kollégium egyetemi theol. szakiskolákká emeltetett, amivel 
aztán a theol. promóció útja is megnyílt. Hét kollégiumot 
ismertek el ilyennek, s több mint 18 nonkonformista tanár 
egyetemi tanári rangra emeltetett. Maga a londoni egye-
tem is theol. fakultást kapott, a melynek 8 tagja közül 
5 nonkonformista s az egyetemi tanácsba is beválasztható. 
Forrásunk szerint az új szabályzat lényeges haladást je-
lent az angol prot. theológiai s tudiumban. Ehez hasonló 
jogot az akad. fokozatok tekintetében a mi hazai prot. 
theol. tanintézeteink is nyerhetnének. Lényegesen előmoz-
dítaná az nálunk a theol. tanulmányozás ügyét s erősí-
tené amúgy is szegényes theol. és egyházi szakirodal-
munkat. 

Az oberammergaui passzió-játékokról igen érdekes 
közlemény olvasható Waitz tollából a »Chr. W.« 3 l - ik 
számában. Látogatja ezeket a legvegyesebb közönség : 



angolok, amerikaiak, németek, pápasok és protestánsok 
egyaránt . A régebbi vallásos népies játékoknak egyik ma-
radványa ez, a melynek modern alakjában is drámai 
ereje és szini hatása van. Élőképei, ó-testamentomi tí-
pusai, a népjelenetek, a díszletek és ruházatok impozáns 
hatással vannak a szemlélőre, sőt a kereszthordozas jele-
nete vallásilag is megindítja az embert. S mégis — igy 
folytatja tovább Waitz — az összbenyomás nemcsak ki 
nem elégítő, hanem egyenesen bántó és sértő, eszthétikai 
és vallási szempontból egyaránt. A mai passzió-játék 
bensöleg igaztalan, sőt hatásában boszantó és nevetséges. 
Eltekintve attól, hogy nem a Megváltó szeretete, hanem 
a mulatozás hozza össze oda a publikumot, a játéknak 
több jelenete (az angyal megjelenése a Getsemanéban, Júdás 
öngyilkossága, a kakas megszólalása Péter megtagadásá-
nál stb.) nevetséget, sőt gúnyt szül a szemlélőben. Némely 
részlete, p. o. az Ur küzdelme a Getsemanéban, egyenesen 
lealacsonyítja a szent történelmet. A keresztrefeszítés je-
lenete undort gerjesztő, s igy tragikailag nem hathat, és 
szini hatásra számított, tehát vallásilag sértő. Ilyen külön-
ben a menybemenetel jelenete is. Végül figyelembe veendő, 
hogy a passzió-játéknál nem Jézus szenvedésénekés hala-
Iának előadása, hanem a csarnokot, vendéglőket és ellá-
tást tekintve, az üzlet a fődolog. Az önzetlen szeretet 
legszentebb aldozata itt közönséges üzletnek a tárgyává 
degradálódik, s mélyen sérti a vallásos kegyeletet. 

Németország prot. köreiben — mint Luthardt lapja 
irja — visszatetszést szült a császár ama búcsúbeszéde, 
a melyet a brémai kikötőben a Kinába hajózott csapa-
tokhoz intézett. »Boszura* hivta fel őket a német követ 
megöletése miatt. »Pardont ne ismerjetek, foglyok ne 
legyenek, úgy kezeljétek a fegyvert, hogy ezer év múlva 
se jusson eszébe egy kínainak sem ferdén nézni a néme-
tet*. Valóban furcsa dolog is a kultura útját az öldök-
lésben jelölni meg Kínában ! — Örvendetesebb az a hir, 
a mely szerint Lujza bádeni nagyhercegnő a Habermann-
féle imakönyvből 600 kötött példányt ajándékozott a 
Kinába rendelt csapatoknak. E szerelő gondoskodást 
örömmel regisztráljuk. — Végül a porosz ev. főegyházi 
tanács az általános egyházi imába legfelsőbb meghagyás-
sal egy imát vett be, a melynek tárgyát a Kínában 
elhunytak hátramaradóttai , az ott üldözött keresztyének 
és misszionáriusok s az oda rendelt csapatok képezik. 
Örvendetes jelenség, mely méltó a megemlékezésre. 

A germánizálás vádja méltán illeti Pózenben a 
németeket. Igy legújabban a közoktatásügyi kormány el-
tiltotta Pózén közép- és főiskoláiban a lengyel nyelven 
való vallásoktatást, s azt csupán csak a r. kath. nép-
iskolai oktatás körére szorította. Mint értesülünk, ezt az 
intézkedést mihamarább az egész pózem tartományra is 
ki fogja a kormány terjeszteni. Hát mi ezért a porosz 
kormányt nem vádoljuk, mert a germanizálás procesz-
szusát a Németbirodalomban természetesnek és elkerül-
hetetlennek tartjuk. De aztán értse meg a német 
saj tó a magyar nemzeti szellem és felfogás térfogla-
lását is, és hazai gyászmagyarok által inspirálva, sőt 
szándékosan félrevezetve, ne izgasson még prot. lapokban 
is a magyarság ellen. Vegyek ezt ismételten is tudomásul 
a mi dédelgetett szászaink és tótjaink. Elvégre is Magyar-
ország a magyaroké s nem a szászoké vagy a tótoké! 

A Gusztáv Adolf-egyesület drezdai főegylete július 
hó 2—4 napjain tartotta Biesa városában ez évi rendes 
közgyűlését. A nagy szeretetadományra Karbitz cseh, 
Kobvlagora pózeni és Leobsehütz sziléziai ev. egyház 
községek ajanltattak. Az osztrák »Los von Bom« moz-
galmanak behatasa alatt egészen érthetőleg Karbitz nyerte 
el a 7 ezer markát tevő szeretetadományt, mig a másik 

két egyházközség egyenkent 1500 márkában részesült. 
Ezenfelül az egylet még 20 ezer márkát osztott ki egy-
házi és iskolai célokra. Az ünnepi istentiszteleten Pache 
grossenhaim szuperintendens prédikált. Ünnepi adomá-
nyokban 950 márka folyt be ; a duxi egyházközségnek 
szánt kollekta 317 márkát eredményezett. Iine igy gya-
korolják a szeretet müvét Németország egyik nagyobb 
városában! 

Berlinben a templomépítés ügye sok dolgot ád a 
német protestantizmusnak, s annak egyesületét több elő-
kelő német politikus, sőt maga a császári ház is melegen 
támogatja. A berlini városi zsinati képviselőség által közzé-
tett statisztikai adatok szerint volt Berlinnek az elmúlt 
évben 66 ev. temploma, 39 kapolnája és 87 imaháza, 
343 ülőhelylyel és 218 ordinált lelkészszel. Az ev. lakos-
sághoz képest Berlinben és vidékén az 1.800,000 ev. 
hívőből 1 lelkészre 8250 hivő gondozása esik. Hozzá-
járul még az a körülmény, hogy több templomnak 30 ezeret 
meghaladó hivő serege csak 20 lelkész alatt áll, sőt a 
Heiligkreuz gyülekezetét a maga 120 ezer lelkével csak 
5 lelkész gondozza. Igy hát a külvárosok meglehetősen el 
vannak hanyagolva. Berlin városa és a protestantizmus 
szerves összefüggésben halad egymással. A berlini bei-
missziói egyesület van hivatva a templom- és a paphiány 
bajain lehetőleg segíteni. Épazert egy milliót meghaladó 
példányban terjesztik vasárnaponként a prédikációkat. E 
mozgalom élén az agilis Stöcker áll. 

A pápás Germánia s az ő magyar szócsöve, a 
néppárti »Alkotmány« még az olasz király meggyilkolta-
tásából is tőkét szeretne kovácsolni az ultramontanizmus 
javára. A savoyai-házat szeretné felelőssé tenni az anar-
kizmusért s annak legutóbbi gyászos és rémes csele-
kedetéért. Pedig ellenkezőleg, a történelem azt tanítja, hogy 
épen a pápai államnak a területe volt gyülőhelye a Bresci-
hez hasonló erőszakoskodó és vérszomjas legényeknek. 
Tudjuk hogy VII. Pius pápa a bécsi kongresszus kegyel-
méből helyre állította az egyházi államot s az abban hírhedtté 
vált »papi gazdálkodást*. 1824 férfi és 612 női szerzetes 
s az inquizíció rémei sem voltak képesek minden ker. 
konzervatív óvóintézkedések dacára megakadalyozni a 
juliusi forradalom hatásat a pápai légiókra. Flatiie >A 
restauráció s a revolúció korának története® c. müvében 
hajmeresztő dolgokat mond e légiók anarkisztikus visel-
kedéséről. Franciaország, Ausztria és a többi nagyhatal-
mak közbelépése dacára maradt minden az egyházi állam-
ban a régiben. »Jobban tudja a szent atya, mint más, 
hogy mivel tartozik az ő népeinek*, — volt mindenkor a 
szent kúria kibúvó felelete. Ennek a makacs konzervatív 
magatartásnak a természetes gyümölcse a februáriusi 
forradalom volt. Majd a 48-as kormány lelke: Bossi tett 
kísérletet mérsékelt reformok meghonosításával a pápai 
államnak a >papi gazdálkodástól* való megtisztítására. 
De áldozatául esett reformtörekvéseinek, és Pius pápa is 
alig tudott megmenekülni. Jó lesz tehát óvatosabban írnia 
a klerikális sajtónak az anarkizmus dolgában, a melynek 
óvószerét épen nem láthatjuk a pápa világi hatalmának 
helyreállításában. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 
A f . - zemplén i ev re f . e g y h á z m e g y e augusztus 

hó 23-án tartotta őszi közgyűlését Migléczen. Bcrnáth 
Elemér gondnok es Hajeer Endre h. esperes elnöklete alatt, 
a szokottnál csekélyebb érdeklődes mellett. Bernáth Elemér, 
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megemlékezvén az egyházmegyét, az elhunyt Sárkány 
Imre esperes halálával ért nagy veszteségről, indítványozta, 
hogy az elhalt érdemei jegyzőkönyvbe iktattassanak, család-
jához részvétirat intéztessék; Fejes István halotti és 
Péter Mihály síri beszéde a jegyzőkönyv lapjain megörökít-
tessenek és hogy az elhunyt felett emlékbeszédet tartson 
Fejes István s.-a.-ujhelyi lelkész. Az indítvány közhelyes-
léssel elfogadtatott. Ezután felkérte Hajzer Endre legidősebb 
tanácsbirót az elnöki szék elfoglalására; egyszersmind 
kitüzetett az esperesi választás, úgy intézkedvén a köz-
gyűlés, hogy a megválasztandó esperes székét a tavaszi 
közgyűlésen foglalja el. Hajzer Endre h. esperes olvasta fel 
ezután féléves jelentését, bevezetésül szintén megemlékezvén 
az elköltözött esperes halála által bekövetkezett gyászról. 
Jelentésének főbb pontjai : a tanítói és az újabban tapasz-
talt lelkészhiány; a kongruának egyházmegyénk részére 
való pontos kiutalása; több új lelkész beiktatásáról szóló 
jelentés; a tanítók és lelkészek buzgalma hivataluk foly-
tatásában. Az esperesi jelentés is jegyzőkönyvbe vétetett. 
A folyó ügyek közül kiemelendők a következők: az egy-
házi vagyon pontos kezelésére Dókus Ernő szabályjavaslatot 
készített. Kinyomatása és a kerületre terjesztése elhatá-
roztatott. Egy égető kérdésen lesz segítve, ha e javaslat 
gyakorlatba megy. Tariska Dezső s.-a.-ujhelyi s. lelkész 
egyházmegyénkbe bekebeleztetett. A kerületi tanügyi bizott-
ságba a távozó Fábián István helyére Lukáa Mihály 
választatott meg. Az országos özvegy-árvatárba a belé-
pési járulékokat a lelkészek helyett ezentúl az egyház-
megye gyámtárából fogja fedezni. A megüresedett Gál-
szécset Péter Mihály kis-azari lelkész fogja adminisztrálni stb. 
A gyűlés egész napon folyt. A letárgyalt ügyek nem nagyon 
közérdekűek. (P. M.) 

A S á r o s p a t a k i L a p o k f. évi 34-ik számában 
valaki ezt a kérdést vetette föl: » Vájjon az Amerikában 
töltött misszionáriusi év vagy évek beszámíthatók-e a 
magyarországi ev. ref. lelkészek részére szolgáló minő-
sítési törvény szer int? Ha igen: mi alapon s j o g o n ; 
mert az egyetemes magyar ref. egyház s az amerikai ev. 
ref. egyház között az összeköttetés még ma sincs vég-
legesen rendezve?* — E kérdésre egyik olvasónk a 
következő feleletet küldte be hozzánk: A kérdés feltevése 
felesleges volt; mert ebben igen illetékes fórum, az Egye-
temes Konvent döntött még 1897-ben, midőn az Egye-
sült Államokban működő magyar ref. misszionáriusok 
emlékiratára hozott intézkedésében kimondotta, hogy 
örömmel üdvözli őket munkájokban, — nekik minden 
téren támogatást igér, s a kibocsájtott misszionáriusokat 
a magyar ev. ref. egyház lelkészi kara tagjaiul tekinti. A 
határozat vége felé a konvent mégegyszer hangsúlyozza, 
hogy a kibocsájtott misszionáriusokat, addig is, mig az 
összeköttetés véglegesen rendezve lenne, a magyar ev. 
ref. egyház lelkészi karába befogadja, s künn töltött 
éveiket a kvalifikációba betudja. Ez intézkedés az 1897. 
év tavaszán ülésezett egyetemes konvent jegyzőkönyvének 
74. pontja alatt található, s igy a kérdés vita tárgyát 
nem is képezheti. 

L e l k é s z b e i k t a t á s . Az ujverbászi ágost. evang. 
egyház ma iktatja hivatalába uj lelkészét, Wagner G. 
Adolfot. 

E g y h á z m e g y e i g y ű l é s e k . Az alsó-borsodi ref. 
egyházmegye f. hó 5-én Miskolcon, — a felső-szabolcsi ref. 
egyházmegye f. hó 24—26-án Kis-Várdán fogja megtartani 
őszi közgyűlését. 

A budapesti evang. egyházmegye aug. hó 23-án 
tartotta meg közgyűlését Budapesten, Baci tat Dániel esperes 
és dr. Wagner Géza felügyelő elnöklete alatt. A gyűlés 
tudomásul vette a minden részletre gondosan kiterjedt 
esperesi jelentést s az esperesnek köszönetet szavazott 
buzgó fáradozásaiért. Kegyelettel örökítette meg jegyző-
könyvében az elhunyt Sztehló András, Batizfalvy István 
és Grötschel Imre emlékét. Tudomásul vette, hogy az 
esperes a váci egyházba Sommer Gyulát nevezte ki 
segédlelkészszé. Nyíregyházi lelkészszé megválasztatása 
folytán Paulik János lemondván egyházmegyei jegyzői 
tisztéről, a közgyűlés erre az állásra Majba Vilmos buda-
pesti vallástanárt választotta meg. A mult évi zárószám-
adásokat rendben találták, majd pedig helyben hagyták a 
folyó évre szóló költségvetést. Egyik legfontosabb ténye a 
gyűlésnek az, hogy meghallgatván az erzsébetfalvai evan-
gélikusok kérelmét, helybenhagyta a fiók egyháznak már 
megtörtént szervezését és az új kis gyülekezetet a buda-
pesti magyar egyházhoz csatolta Az egyházmegyei elnökség 
látogatására vonatkozó szabályjavaslatra megtette a gyűlés 
észrevételeit és azoknak figyelembe vetelével új tervezet 
készítését javasolja. A f. hó 4-én tar tandó kerületi gyűlésre 
Schranz János pesti német lelkészt és Fabinyi Teofilt küldöt-
ték ki képviselőkül. 

A tornai ref. e g y h á z m e g y e p a p s á g a aug. 23-án 
tartotta meg értekezletet Tornán, Ragályi Géza esperes 
elnöklete alatt. Megnyitó beszédéből örvendetesen értesü-
lünk a felől, hogy a felekezeti türelmetlenség réme még 
ez ideig nem ütötte fel a fejét az egyházmegyében és 
hogy békében és egyetértésben élnek egymással a külön-
böző egyházak papjai és hívei. Az erdélyi püspöki cim 
kérdésével is. foglalkozott az értekezlet és az erdélyi ref. 
egyházkerület álláspontjára helyezkedve, sürgeti az ügy-
nek jog és törvényszerinti rendezését. A kerületi leány-
nevelő intézet felállítását szükségesnek mondotta ki és 
elhatározta, hogy a felállítandó intézetet hathatósan támo-
gatni fogja. 

A debreceni ref. egyházmegye közgyűlése aug. 
24 én folyt le Debrecenben Dávidházi János esperes és 
Nadányi Miklós gondnok elnöklete alatt. Az esperesi 
jelentésen kivül tudomásul vették, hogy Debrecen meg-
tette a szükséges intézkedéseket a 63 ezer frtra rugó egy-
házi adóhátralékok behajtása i r án t ; a még nem a Foncier-
nél biztosító egyházakat e társasághoz utasították ; a 
gyenge eredményt felmutató iskolák állapotán való sür -
gős javítást, fegyelmi vizsgálat terhe alatt elrendelték; 
B-Ujfalu lelkészét és egyik presbiterét, az esperes ellen 
elkövetett támadás miatt fegyelmi vizsgálat alá vonták. 
Tudomásul vették a tanügyi bizottságnak Fráter Barna 
által előterjesztett jelentését; elfogadták az egyházi bel-
hivatalnokok által megváltandó egyházi beruházások sza-
bályzatát, s kimondták, hogy a megszűnt papi gyáminté-
zet vagyona egyrészét »nevelési alap« cimen továbbra is 
megtartják és annak kamataiból a lelkészek tanuló fiait 
fogják segélyezni. Az első 400 korona segélyt ki is adták 
Bélteky Lajos pocsalyi lelkész hasonnevű fiának. Délután 
a fegyelmi bíróság tartotta meg tárgyalásait. 

A s z i l á g y s á g i ref. e g y h á z m e g y e mult bó 18—20. 
napjain tartotta meg közgyűlését és lelkészi értekezletét 
Szilágy-Somlyón. Az első nap délutánját előkészítő tanács-



kozások és bizottsági ülések foglalták le, a melyeken 
főként az egyházmegye anyagi ügyeivel foglalkoztak. A 
gyűlés ünnepélyes megnyitása vasárnap reggel volt, a 
mely u tán az egész gyűlés a templomba vonult istentisz-
teletre. Délután folyt l e a lelkészi értekezlet, a mely ki-
mondot ta , hogy jövőre egyházi értekezletté fog átalakulni. 
A gyűlés harmadik nap jának legfontosabb tárgya az egy-
házmegye földarabolásának kérdése és a tisztújítás voit. 
A felosztásra vonatkozó indítványt a gyűlés nagy több-
séggel leszavazta ; esperesévé, gondnokává és tisztviselőivé 
pedig a régieket választotta meg újból. 

S z á z a d o s j u b i l e u m . A péceli ref. egyház aug. hó 
26-án ülte meg temploma fenállásának százados évforduló-
ját. A jubiláris istentiszteleten Arany Gusztáv lelkész 
mondott szép beszédet ; azonkívül emelte az ünnepély 
fényét egy ezüstlakadalom, esketés és keresztelés. 

Az abauj i r e f o r m á t u s e g y h á z m e g y e aug 29-én 
tar tot ta télévi közgyűlését Kassán. Ezt megelőzőleg lelkészi 
értekezletet tartottak, a melyen azokról az eszközökről 
tanácskoztak, a melyekkel sikeresen lehet a vallásos 
életre nevelni az ifjúságot. A közgyűlésen az egyház 
kormányza tának és igazgatásának ügyével foglalkoztak. 
Révész Ká lmán esperes és Mester főgondnok elnököltek 
a közgyűlésen, a melyen elfogadták a közigazgatási költ-
ségek és az egyházlátogatás rendezésére vonatkozó indít-
ványokat, a lelkészek és tanítók körében beállott válto-
zásokat jóváhagyták, valamint jóváhagyták a vizsolyi 
egyházközség anyásí tását , az esperes és a tisztviselők 
tiszteletdíjainak emelését is. 

I m a h á z a v a t á s . A szabadkai leányegyház aug. 
26-án avat ta fel imaházát . Az ünnepélyen Ádám, Kálmán 
esperes mondot ta felavató imát, Barsi/ László adminisz-
trátor pedig prédikált. Mint hivatalos képviselők jelen 
voltak a felavatáson Schmausz Endre főispán, Bolics fő-
jegyző és Lyubibratics Kelemen pénzügyi tanácsos is, 
valamint a többi egyházak lelkészei és kiküldöttei is, 
kivéve a r. kath. lelkészeket, a kik távollétükkel tündö-
költek itt is. 

I S K O L A . 

I s k o l a i é r t e s í t é s . A kecskeméti ev. ref. főgimná-
ziumban az 1900/1901-ik iskolai évre vonatkozó beira-
tások szeptember 1—8. napjain történnek az igazgatói 
irodában. Az iskolában van tápintézet is, melyekbe a 
tanulók felekezeti különbség nélkül felvétetnek évi 150, 
vagyis havi 15 korona díjért. 

A magyar tanítók orsz. bizottsága aug. hó 16-án 
tartotta meg tizedik közgyűlését Budapesten, Lakits Vendel 
elnöklete alatt . A gyűlésen, a melyen 77 egyesület, mint 
rendes tag, 22 egyesület, mint alapító és egy, mint örö-
kös tag volt képviselve, a kultuszminiszter helyett Neményi 
Imre oszL-tanácsos jelent meg és megbiztatta a képviselt 
16,583 tanítót, hogy a kormány a tanítók anyagi ügyei-
nek rendezését elsőrendű állami és nemzeti feladatnak 
tekinti. A gyűlés a Himnusz éneklésével vette kezdetét, 
u tána pedig, az elnök indí tványára táviratilag üdvözölték 
a királyt 70-ik születésnapja alkalmából. Ujváry Béla 
ünnepi beszéde után, a mely a magyar királyság 9 0 0 éves 
jubileumával foglalkozott, Hajós Mihály ti tkár tett jelen-
tést az egyesület ügyeiről. A bizottság most a következő 
kerdések előkészítésével foglalkozik: Az iskolaszéki intéz-

mény eltörlése, vagy megjavítása. Az egyesületi élet fej-
lesztésére való módozatok, az osztályozás egyöntetűvé 
tétele, a nyugdíjas tanítók választói joga. A szolgálati 
pragmatika kérdése. Legutóbb kérte a bizottság, hogy a 
tanítói földek ártéri adóját ne a tanító fizesse és hogy a 
népszámlálás közeledtével készíttesse el a miniszter a 
tanítóság névjegyzékét. — Ember János fővárosi tanfel-
ügyelő a tanítóságnak a tanítói nyugdíjtörvény revíziójá-
val szemben támasztott kívánalmait foglalta össze. Előadói 
javaslata főbb pontjai a következők : Az országos tanítói 
nyugdíjintézet tagjai sorába vétessenek fel a hitoktatóul 
s magasabb iskoláknál szaktanítói minőségben alkalmazott 
okleveles tanítók is, valamint a tanítói oklevéllel biró 
óvónők is. A szolgálati időt 40-röl 35-re szállítsák le. A 
nyugdíjigény megállapításánál a kántori járandóságot , 
valamint a személyi, működési és igazgatói pótlékokat 
is vegyék számba. A millennáris évet kettőnek számítsák. 
Az eddigi 2 % - o s hozzájárulás maradjon meg, de ha kell 
3 % " r a emeltessék. A nyugdíjjogosultság kezdete a szolgálat 
megkezdésétől számíttassék. Az5O 0 / o - ° s hozzá já ru lás20%-™ 
szállíttassék le. Az állam emelje évi hozzájárulása össze-
gét és viselje a kezelés költségeit. A 15 krajcáros járulékot 
az iskolaföntartók fizessék és a végellátásnál az 1885 : 
XI. törvénycikk intézkedéseit érvényesítsék, azzal a különb-
séggel, hogy az özvegy maradjon meg továbbra is a félévi 
javadalom élvezetében. — Beható vita után a közgyűlés 
az előadó javaslatát elfogadta és a kántori illetékekről 
kimondta, hogy 1200 korona fizetésen alul a kántori ille-
tékek is beszámítandók. Az indítványok során elfogadták, 
hogy a rajz- és kézimunka-tanításnál ezentúl magyar 
minták használ tassanak és hogy az ezer koronánál na-
gyobb javadalmazású tanítók e jövedelem tiz százalékát 
kapják ötödéves korpótlék gyanánt. Végül megválasztották 
elnökké : Lakits Vendel igazgatót, a le lnökké: Somlyay 
Józsefet, Gööz Józsefet, Schneider Istvánt és Vass Mátyást. 
T i tká r rá : Hajós Mihályt, pénz tá rossá : Kurz Sámuelt. A 
bizottság igazgató-tanácsába a következő fővárosi tanító-
kat választották meg : Böngérfi Jánost , Bursics Ernőt, 
Dorogsághy Dénesnét, Ember Jánost , Kapy Rezsőt, Móra 
Istvánt, Sajó Sándort , Sretvizer Lajost, Szőke Istvánt, 
Trajtler Károlyt és Verédy Károlyt. 

A r . k a t h . t a n í t ó k k o n g r e s s z u s a aug. hó 14-én 
másodízben jött össze Budapestre. Hornig veszprémi püspök 
nyitotta meg a kongresszust, a mely tárgyalásai eredménye-
k é p p a következő határozatokat hozta: 1. A r. katholikus 
tanítóképzők tanítóképesítő joga, az állam ellenőrző jogának 
elismerése mellett, teljes épségben föntartassék, s minden-
nemű törekvést, mely e jog elkobzására irányul, elitéi és 
jogtalan erőszaknak tart. Az állami preparandiáknál a 
vallás-erkölcsi iranvzat ellenőrzésére az egyház jogát elis-
merjék. 2. A tanítói nyugdíjtörvények számos intézkedését, 
a melyek különösen a r. katholikus tanítóságra sérelmesek, 
megváltoztatni kérik. 3. Kérik a tanítóság számára ugyan-
azokat az utazási kedvezményeket, a melyeket az állami 
tanítók megkapnak. 4. A püspöki kar elé járul a kon-
gresszus azzal a kéréssel, hogy azok a r. katholikus 
preparandiák, a melyek a Iiitio educationi* egyik ren-
delkezésének félremagyarázásából tanáraikat nyugdíjel-
látásban nem részesítik, ezt a nem allami tanárok nyug-

70* 



díjintézetébe való belépés által ezentúl teljesítsék. — A 
kongresszus természetesen táviratilag kérte a pápa áldását 
és elzengette a pápai himnuszt. Ez és a pápai zászló 
kitűzése egész rendszeressé válik már mindenféle r. kath. 
összegyülekezesnél, s jellemzője a mai viszonyoknak. 

T a n á r v á l a s z t á s o k é s k i n e v e z é s e k . A hódmező-
vásárhelyi ref. főgimnáziumhoz Muzsi János helyettes 
tanárrá, Tölcséri István rendes tanárrá , — a szarvasi 
evang. főgimnáziumhoz Hensch Lajos és Schulek József 
helyettes tanárokká, — a marosvásárhelyi ref. kollégium-
hoz Incze Béla, Kakasi Gyula, Páll Gusztáv, Számiéi 
Vincze és Szánthó Károly helyettes tanárokká, — a kecs-
keméti ref. főgimnáziumhoz Baltazár Gábor és Német 
Béla rendes tanárokká választat tak; — az iglói evang. 
főgimnáziumhoz pedig a kultuszminiszter Róth Bóbert 
eddigi helyettes tanárt nevezte ki rendes tanárrá . 

H. K i s s K á l m á n jub i l euma . A kecskeméti egy-
házmegye tanító-testülete, a nagykőrösi tanítóság, Nagy-
kőrös elöljárósága és volt tanítványai aug. 24-én tartották 
meg H. Kis> Kálmán nagykőrösi tanítóképezdei és népis-
kolai igazgató huszönötéves jubileumát, melyre az ünnepelt 
atyja, Kiss Áron püspök és testvére, Kiss Áron pedagó-
giai igazgató is megjelentek. Varga István a körösi taní-
tók nevében üdvözölte a jubilálót, s átadta neki az 
1200 korona jótékonycélú alapítványról kiállított okleve-
let. Losonczi László a képzőintézeti tanárok és az egy-
házmegyei tanító-egyesület, Ádám Kálmán esperes az 
egyházmegye, Nyári Szabó Ferenc polgármester a városi 
tisztikar, Papp Gedeon volt tanítványai, Katona Mihály 
mostani tanítványai nevében üdvözölték Kiss Kálmánt, a 
ki meghatottan köszönte meg az ünneplést. Délben lakoma 
fejezte be az ünnepélyt. Isten tartsa az érdemes jubilánst 
még hosszú ideig egyházunk és iskoláink javára . 

A bihar i ref. e g y h á z m e g y e t a n í t ó - t e s t ü l e t e 
aug. 23-án tartotta meg közgyűlését Nagyváradon. A 
gyűlés egyik legfontosabb tárgya a tanterv-revízió kérdése 
volt. Kimondta e tárgyban a gyűlés, hogy a revízióra 
szükség van és pedig oly irányban, hogy a fősúly a haza-
fias és valláserkölcsi nevelésre legyen fektetve, nem pedig 
minél több tudnivalónak felületes közlésére. A magolta-
tás kiküszöbölendő, hanem inkább a beszéd és értelem-
gyakorlatok módszere szerint a világos megértetésre kell 
törekedni. Az legyen a tanítás és nevelés legfőbb célja, 
hogy az életnek tanítson és neveljen, ne pedig csak az 
iskolának. E bölcs határozatokat felterjesztik az egyház-
kerületre. 

A t o l n a i ref. t a n í t ó e g y e s ü l e t közgyűlése aug. 
22-én Szegzárdon tartatott meg, Pap István mórágyi 
lelkész elnöklete alatt. A pénztári jelentések helybenha-
gyása után a tisztújítást ejtette meg a gyűlés. Elnök 
lett Pap István, alelnök Müller Imre, főjegyző Bocskár 
Ferenc, aljegyző Ferenczy József, könyvtárnok Bácz 
Gyula, pénztárnok Győry J á n o s ; bíráló bizottsági tagok : 
Vida Ferenc és Huszár József. Volt két értekezés is. Az 
egyiket Babai Sándor tartotta »A népiskola mindkét tan-
tervének szükségességé-«ről, a másikat Müller Imre »A 
nyugdíjtörvény rev íz ió jáéró l . Utóbbi követelte, hogy a 
kántori javadalmak is vétessenek fel nyugdíj-alapul és 
pedig olyan módon, a mint azt a dunamelléki ref. egyház-
kerület kimondta, t. i. hogy a stoláris jövedelmek leszá-
mításával a teljes fizetés egy harmada kántori, kéthar-
mada pedig tanítói javadalomnak tekintessék. A közgyű-
lés ezt el is fogadta. A Tanítók házára tett 200 koronás 
alapítványát u jabb 200 koronával pótolta az egyesület. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i h irek . Szász Károly dunamelléki püspök, 

a budapesti reform, főgimnázium vallástanárává meg-
választott Csűrös István helyebe Molnár János segéd-
lelkészt vette maga mellé titkárul, — a budapesti ref. 
egyház egyik megürült kápláni állására pedig Sörös Béla 
segédlelkészt nevezte ki. 

* Le a ka lappa l . A pápás »nemzeti* jubileum 
Debreczenben sem maradt el, s a »kálvinista Bóma* nem 
pápás polgárai újra láthatták, hogy mennyi igaz abban , 
a mikor Wolafka úr, az uj »béke-püspök«, azt hirdeti, 
hogy még »élete és vére árán is« kész a felekezeti bé-
kességet megoltalmazni. A nagy jubileum ugyanis nem 
maradt csak a templom falai között, hanem ünnepi kör-
menetekben is megnyilvánult, s ez alkalommal, a mint 
egyik debreczeni napilap írja, a kíváncsi kálvinisták nem 
csak abban a gyönyörűségben részesültek, hogy végig 
nézhették a diszmenetet, hanem abban is, hogy a Wolafka 
úr által a felekezeti türelemre és békességre jól kioktatott 
pápisták leverték a fejőkről a kalapot, lévén a kálvinisták 
olyan tiszteletlenek, hogy nem süvegelték meg Wolafna 
püspök úr processzióját. T e h á t : le a ka lappa l ! Te ha -
talmas kálvinista, a ki elnyomod, üldözöd e hazában a 
szegény pápistát, borulj térdre s kapd le süvegedet még 
Debreczenben is, inihelyest csak távolról is meglátod »a 
bárány« közeledését, mert bizony leröpítik a fejedről ka-
lapodat, jó ha még a fejedet is be nem verik a nagy 
felekezeti türelemből és békességkeresésből! Hejh, Deb-
reczen, Debreczen! te is igy sóhajthatsz már f e l : »Bégi 
dicsőségünk, hol késel az éji homályban?!* 

* A h i v a t a l o s é s az ő s z i n t e beszéd . Wolafka 
Nándor püspök úr, nemrég megtartott jubileuma alkal-
mával a nála tisztelgő zsidó küldöttségnek azt mondá, 
hogy szereti a zsidókat és életét és vérét is feláldozná a 
felekezeti békesség megvédéséért. Ez a hivatalos beszéd; 
az őszinte beszéd pedig az, a mely az Alkotmány folyó 
évi 202 ik számában hangzik, abból az alkalomból, hogy 
Ő Felsége születésnapján egy orthodox zsidó rabbi olyan 
nemzeti lobogót tüzetett ki, a melyen a koronán a ke-
resztet a zsidó csillaggal helyettesítette. Az Alkotmány 
őszinte beszéde a következő : »Elvégre egyszer mégis csak 
illik megvédelmeznünk a keresztet, vallásunk legszentebb 
szimbólumát a zsidó orvtámadások ellen. Másutt — a 
hol önérzetesebb emberek laknak — sokkal kisebb dol-
gokért lincselnek és sokkal kisebb dolgokért lép jogaiba 
a népbiráskodás. Ha hatóságaink nem mernek oktatást 
adni zsidó felebarátainknak a vallástürelemből és más 
vallásának tiszteletéből, hát adjon akkor oktatást a ma-
gyar keresztény közvélemény. Ha ezek a nálunk követ-
kezetesen és terv szerint elkövetett keresztsértések csak 
szórványosan és incidentaliter fordulnának elő másu t t : 
bizony bokáig gázolnának az emberek párolgó zsidóvérben 
és az országutak mentén zsidók rothadnának a fákon. 
Ha másutt történnének ilyen irtózatos gazságok, nem 
maradhatna abban az országban emlékezete sem egy rút 
és megvetésreméltó fajzatnak, mely kihívó orcátlansággal 
sérteget és bántalmaz mindent, a mi keresztény. Uj és 
rettenetesebb pusztulása volna érte másutt Jeruzsálem-
nek . . .« — Mi most már Wolafka urat ar ra kérjük, 
hogy elő hát azzal az »élettel és vérrel*, mert úgy lát-
szik, szükség lesz r e á ; a királyi ügyészséget pedig ar ra , 
hogy tekintsen bele a büntető törvénykönyvbe, vájjon 
nem ütközik annak valamelyik §-sába az ilyen beszéd? 



GYÁSZ ROVAT. 
Jancsó Elek pákéi ref. lelkész, lelkészkedése 30-ik 

évében aug. 21-én elhunyt. Legyen emlékezete áldott. 

P á l y á z a t . 

A békési ev. ref. egyház ujonan létesített V—VI. 
osztályú leány-iskolája tanítói állására egy évi ideiglenes 
jelleggel pályázatot hirdet, 800 korona fizetés és 200 korona 
lakbér járandóság mellett. 

Megválasztandónak kötelessége lesz az V—VI. leány-
osztály rendes tantárgyait és a kézimunkát tanítani s 
állomását azonnal elfoglalni. 

Pályázati kérvények folyó évi szeptember hó 14-ig 
alulirthoz küldendők. 

Képesített nők is pályázhatnak. 

Kecskeméti Ferencz, 
iskolaszéki elnök. 

P á l y á z a t . 

Az 1300 lelket számláló hetényi ev. ref. egyházba, 
Komárommegyébe, özvegy lelkésznő mellé exmittált segéd-
lelkész kerestetik 1900-ik év szeptember 16-tól 1902. 
március 10-ig terjedő időre. Évi javadalma : teljes ellátás, 
fűtés, mosás, lakáson kívül 400 korona. Lelkészképesítő 
és szolgálati bizonyítványok, keresztlevéllel együtt Búcsra, 
Esztergommegyébe nagyt. Veress Ede, ev. ref. espereshez 
küldendők szeptember 9-ig. 

A kápláni állást f. év szeptember 16-án kell el-
foglalni. 

P á l y á z a t . 

A békés-csabai államilag segélyezett ág. h. ev. 
Rudolf-gimnáziumban a jövő 1900/1901. iskolai évre 
megnyittatván a Vlll-ik osztály is, pályázat hirdettetik 
egy latin-görög nyelvi tanszékre. 

A rendes tanár törzsfizetése 2400 korona ; lakás-
pénze 480 korona ; részesül öt izben 200—200 korona 
ötödéves korpótlékban. A törzsfizetés idővel 2800, ille-
tőleg 3200 koronára emelkedik. Ezen magasabb fizetési 
fokozatokban a lakáspénz 600 korona. 

A más tanintézetekben rendes tanári minőségben 
eltöltött évek a korpótlékokba beszámíttatnak s a már 
ott élvezett magasabb fokú törzsfizetés is azonnal meg-
adatik. 

A pályázók csak ág. h. ev., esetleg ev. reform, 
vallásúak lehetnek. 

Nyugdíjigény az 1894. évi XVII. t.-c. értelmében. 
Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is 

alkalmatos tanférfiak nem jelentkeznének, nem oklevele-
sek is figyelembe vétetnek,s 1600 korona évi fizetéssel s 
200 korona lakáspénzzel alkalmaztatnak. 

A pályázók a gimnáziumot kormányzó bizottsághoz 
címzett és kellően felszerelt folyamodásaikat ennek a 
bizottságnak egyházi elnökéhez (igazgató-lelkész) küldjék 
be, még pedig szrpti itiber hó 5-ig bezárólag. 

A megválasztott tanár állását azonnal tartozik el-
foglalni s költözködés! költségeinek részben való meg-
térítésére is számíthat. 

Kelt Békés-Csabán, li'OO. aug. hó 15-én. 
, 2—2 vl gimn. bizottság elnöksége. 

P á l y á z a t . 

A magyar-csanádi evang ref. leányegyház hlkése-
tanűói állására. 

Fizetés: 
1. Készpénzben évenként 1200 korona. 
2. Szabadlakás kerttel. 
3. Fűtési átalány 120 korona, melyből a tanterem 

is fűtendő. 
4. Más vallású gyermekektől személyenként 8 korona. 
5. A főt. egyházkerület által megállapított stóla. 
6. Az apátfalvai ev. ref. vallású növendékek vallás-

beli oktatásaért 100 korona. 
Kötelessége a megválasztottnak az összes lelkész-

tanítói teendőkön kivül a kántori teendők végzése; — 
köteles, mint lelkésztanító vasárnap egyszer, — sátoros 
ünnepeken kétszer istentiszteletet tartani. Köteles az egy-
ház számadásait a gondnokkal összeállítani s általában az 
egyház anyagi ügyeinek vezetése körül felmerült minden 
írásbeli munkák végzésében a gondnoknak segítségére lenni. 
Köteles minden héten egyszer az egy kilométerre fekvő 
Apátfalvára átmenni az ottani ev. ref. tanoncok vallásbeli 
oktatása végett. 

Az állás egy évig ideiglenes, mivel a 1.-egyház anyá-
sítása küszöbön van. 

Kérvények f . év szeptember 10-ig a makói anya-
egyház lelkészi hivatalához küldendők. 

2—2 A makói ev. ref. egyház tanácsa. 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. h. ev. ker. liceum párt fogósága 

két rendes tanári állásra hirdet pályázatot és pedig 
egy klasszika-filológiai és 
egy magyar-latin tanszékre. 
.Javadalmazás: okleveles tanárnak 2000 korona 

törzsfizetés, 480 korona lakbér és 100 korona ötödéves 
korpótlék. 

Megjegyzendő, hogy az intézet államsegélye folya-
matban van. 

Ennek elnyerése után a törzsfizetés 2400 koronára 
emeltetik és a megválasztott tanárok idővel, üresedés ese-
tén a 2800 illetve a 3200 korona fizetési fokozatba lép-
nek elő. 

Az intézet rendes tanárai az országos tanári nyug-
díjintézetnek kötelezett tagjai. 

Okleveles tanárok hiányában helyettes tanárok alkal-
maztatnak évi 1600 korona fizetéssel. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. 

A szabályszerűen felszerelt folyamodványok folyó 
évi szept. hó 14-héig alulírott lic. felügyelőhez nyújtan-
dók be. — Késmárk 1900. aug. havában. 

l)r. Schvarz Károly, 
2 — 3 lic. felügyelő. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs: Hamar István. 



I S K O L A Ü G Y . 
Századunk magyar hallgatói a halle-wittenbergi egyetemen. 

Az 1 8 8 4 — 8 5 - i k t a n é v b e n : (Folytatás és vége.) 

F
ol

yó
 

sz
ám

 

N é v Születéshely Érkezés Távozás Jegyzet 

362 Garay Sándor, stud. agr. Budapest 1884 okt. 17. 1885 júl. 13. haza 
363 Novomoszky Lajos, theol. Szenicz, Nyitramegye 1884 nov. 4. 1885 aug. 1. haza 
364 Biszkup Béla, theol. Losoncz 1884 okt. 20. 1885 júl. 5. haza üdülni 
365 Szemere Huba Szabolcs 1884 okt. 10. 1885 aug. 5. szünidőzni haza 
366 Kanidaky Döme Orsova _ — _ 1885 novemb. Kőbányára 
367 Farkas Elemér L.-Komárom 1884 okt. 23. 1885 aug. 1. haza 
368 Deutsch Ödön Budapest 1884 okt. 23. 1885 aug. 5. haza 
369 Szontágh Sándor, theol. Késmárk 1884 okt. 22. 1885 júl. 31. haza 
370 Adriányi Adolf, theol. Késmárk 1884 okt. 22 1885 júl. 31. haza 
371 Horváti, Lajos, theol. Takácsi. Veszprém 1884 okt. 24. 1885 aug. 1. haza 
372 Plavetz Gyula Szarvas 1884 okt. 16. 1885 júl. 4. Szarvasra 
373 Feuchtenberger Ede Nagy-Kanizsa 1884 okt. 23. 18b5 júl. 29 haza 
374 Wengh Gyula, cand. theol. Récse, Pozsony 1884 okt. 24. 1885 aug. 1. haza 
375 Waszszermann József Kenyhetz, Abauj m. 1884 máj. 3. 1885 október Elzaszba rabinnak 
376 Jeszenszky Ignácz Tibis, Temes vm. 1884 okt. 17. 1885 júl. 18. haza 
377 Braun Árpád, stud. agr. Dunaföldvár 1885 ápr. 15. 1885 aug. 1. haza 
378 Varga Márton, theol. Rudna, Gömör 1885 ápril. 16. 1885 júl. 29. haza 
379 Fuchs Ármin. stud. agr. Rákos-Keresztúr 1885 ápr. 15. 1885 júl. 29. haza 
380 Békésy Sándor, vegyész Kolozsvár 1885 jún. 22. 1885 szept. 

Az 1885— 8 6 - i k t a n é v b e n : 
381 Biszkup Béla. theol. Losoncz 1885 okt. 26. 1886 júl. 8. haza 
382 Szemere Huba, stud. agr. Szabolcs 1885 okt. 28. 1886 aug. 3. haza 
383 Ugrón Zoltán, stud. agr. Szt.-Mihály, Erdély 1885 szept. 20. 1886 aug. 3. Budapest 
384 Szilassy György, stud. agr. Puszta-Vasad, Pestm. 1885 szept. 10. 1886 aug. 3. haza 
385 Békésy Sándor, vegyész Kolozsvár 1885 szept. 20. 1886 aug. 16. haza 
38C Telek János, vegyész Jászberény 1885 okt. 13. 1886 máj. 5. Mühlhausenbe 
387 Adorján Ferencz, theol. Szend, Komárom 1885 okt. 24. 1886 aug. 6. haza 
388 Hérints Lajos, theol. Urai-Ujfalu, Vasmegye 1885 okt. 23. 1886 aug. 4. haza 
389 Stromp László, theol. Rozsnyó 1885 okt. 26. 1886 aug. 6. haza 
390 Czipoth Áron, theol. Puczinecz, Vasm. 1885 okt. 23. 1886 aug. 4. haza 
391 Ofner Oszkár, stud. agr. Budapest 1885 okt. 28. 1886 aug. 10. haza 

Az 1 8 8 6 — 8 7 - i k t a n é v b e n : 
392 Szilassy György, gazdász P.-Vasad. 1886 nov. 1. 1887 júl. 30. haza 
39 H Pfeiffer Konrád, gazdász Bécs 1886 okt. 17. 1887 aug. 8-án Sopronba 
394 Ugrón Zoltán, stud. agr. Sz.-Mihály 1886 okt. 31. 1887 márc. 10. haza 
395 Békésy Sándor, tanárs. Halléban Kolozsvár 1886 okt. 24. 1887 július 30. haza 
396 Györgyei Miklós, gazdász Tápió-Györgye 1886 okt. 20. 1887 júl. 30. haza 
397 Birky Lajos, gazd. t. N.-Bélicz 1886 okt. 18. 1887 május haza 
398 Balassy Henrik, műtőorvos Nyir-Bogdány 1886 nov. 6. 1887 jan. 10. Berlinbe 
399 Goldstein Szilárd, gazdász Budapest 1886 szept. 21. 1887 júl. 30. haza 
400 Kövessi Béla, theol. Nagy-Vázsony 1886 okt. 19. 1887 aug. 7. haza 
401 ifj. Geduly Lajos, theol. Ruszkabánya 1886 okt. 25. Nyári semesterben nem volt tagja a m. egyletnek 
402 Bors György, theol. K.-Baráth 1886 okt. 15. 1887 aug. 7. haza 
403 Benedek Sámuel, theol. Bükkösd, Vasm. 1886 okt. 1-én A soproni hadpar. idéz. folyt. 1887. jan. 6. Sopronba 
404 Schoenberg illés, stud. agr. B.-Pest 1886 okt. 20. 1887 aug. 2. haza 
405 Dr. WahrmannErnő, stud. agr. B.-Pest 1887 jan. 6. 1887 június haza 
406 Dr. Lipthay Frigyes, stud. agr. Lovrin 1887 jan. 20. 1887 márc. 4. haza 

A z 1887— 8 8 - i k t a n é v b e n : 
407 ifj. Okányi Adolf, theol. Vázsecz, Liptóm. 1887 okt. 18. 1888 máj. 15. haza kápl. Orosházára 
408 Adorján Ferenc, theol. Kerta, Veszprém 1887 okt. 28. 1888 aug. 5. haza 
409 Wenk Károly, theol. Gölniczbánya, Szepes 1887 okt. 18. 1888 máj. 15. haza kápl. Kis-Hartára 
410 Geyger Miklós, theol. Rozsnyó. Gömör 1887 okt. 18. 1888 márc. 1. káplánnak Rozsnyóra 
411 Szalay László, theol. N.-Szőllős, Veszprém 1887 okt. 24. 1888 aug. 10. haza 
412 Mandel Béla, gazdász Nyir-Báthor, Szabolcs 1887 okt. 23. 1888 aug. haza 
413 Palmay Lajos, theol. Bőny, Győrm. 1887 okt. 24. 1888. aug. 10. haza 
414 Horváth Béla, theol. Fárád, Sopron 1887 okt. 24. 1888. aug. 10. haza 

A z 1 8 8 8 — 8 9 - i k t a n é v b e n : 
415 Frank Károly, theol. Szárazd, Tolna 1888 okt. 27. 1889 aug. 8. haza 
416 Legifj. Mandel Béla, gazdász Nyir-Báthor, Szabolcs 1888 nov. 1. 1889 febr. 18. haza 
417 Lichtmann Mór N.-Várad 1888 nov. 1. 1889 nov. 1. Berlin 
418 Chriastélyi Gyula, lelkész jel. Libetbánya. Zólyomm. 1888 okt. 27. 1889 aug. 9. haza 
419 Sztehlo Gerő, theol. Eperjes, Sáros 1888 okt. 17. 1889 aug. 12. haza 
420 Cyrill Makovicky L.-Rózsahegy 1887 okt. 1889 július haza 
421 Bándy Endre, theol. Tényő. Győrm. 1888 okt. 19. 1889 aug. 8. haza 
422 Szabó Lajos, theol. A.-Szakony, Sopron 1888 okt. 19. 1889 aug. 8. haza 
423 Burger Pál, gazdász Nyíregyháza, Szabolcs 1888 okt. 21. 1889 márcz. 2. haza 



> • £ 

424 
42ö 
426 
427 

428 
429 
480 
481 
432 
433 
434 
435 
4->6 
437 
438 

439 
440 
441 
442 
443 
44 A 
445 
4 ifi 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
4f*6 
457 
458 
459 
4(50 
461 
462 
463 

464 
4B5 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 

N é 

Bernáth Béla, gazdász 
Nagy György, theol. 
Rudolfer Adolf, gazdász 
Kerpely, gazdász 

Csérer Lajos stud. agr. 
Jármy László 
Kovács István, theol. 
Balogh István 
Ritter István 
Chriastélyi Gyula, leik.-jel. 
Herzfeldner Jenő 
Borbély Gyula 
Berger Frigyes 
Brandsch Károly, theol. 
Lassel Gyula János 

Solcz Ödön, elnök 
Tatay Lajos 
Jármy László 
Csallner Emil 
Ardav Albin 
Desseffy Béla 
Kunfy Károly 
Vécsei Pál 
Fischer Mihály 
Herzfeld Oszkár 
Hirsch Alfréd 
Friedrich Zsigmond 
Kassay Imre 
Korossy Gyula, theol. 
Klement Albert 
Kardos János 
Rosta Ferenc 
Dr. Feierstein Gyula orvos 
Bujkovszky Gusztáv, jogász 
Strasser Sándor, gazdász 
Rosinger József, gazdász 
Steiner Leo 
Dungyerszky 
Wissnyey Gyula, stud. agr. 
Stern Miklós, jogász 

Karsay Imre 
Müller Róbert 
Udvardy Sándor 
Tompa Mihály 
Vécsei Pál 
Rózsnyai János 
Fabry Pál, theol. 
Hirsch Alfréd 
Fáber Tódor 
Arday Albin 
Resinger Pál 
Heidlberg Alfréd 
Phröhle Henrik 

477 Hollósy Kálmán 
478 Heidlberg Alfréd 
579 Kom Lajos 
4H0 Siftár Károly 
.81 Kovács Sándor 
(82 Reich Alfréd 
483 Hafenscher Sándor 
484 Thébusz Gyula Aladár 
485 Herzfelder Gábor 
i>6 Jakabfy Dezső 
487 Jakabfy Sándor 
4*8 Petőcz Ferencz 
489 Picker Frigyes, gazdász 

490 1 Picker Frigyes 
491 | Horváth Lajos 

Születéshely 

Gyöngvös, Hevesm. 
Nagy-Baráth, Győrmegye 
Galgócz. Nyitram. 
Budapest, Pestm. 

Az 1889— 
Rohoncz, Vasm. 
P.-Dobos, Szabolcsm. 
Szt-Ivánfa, Vasm. 
Al-Bük, Sopronm. 
Gyönk, Tolnám. 
Libetbánya, Zólyom 
Nagy-Várad 
N.-Baráti, Gvőrm. 
Béstritz, N.-Küküllő 
Medgyes 
Brassó 

Az 1 8 9 0 -
Szt-Jakab, Abauj-Torna 
B.-Tamási, Veszprém 
P.-Dobos, Szabolcs 
Besztercze, Erdély 
Kassa, Abauj-Torna 
Nagy-Dobos. Szatmárm. 
Orczi, Somogy 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nagy-Atád 
Eperjes 
Tamási, Sopron 
Járek, (Bácska) 
Bistritz 
Lebbin (Pommern) 
Jánosháza 
(most Radvány a neve) 
Korpona 
Puszta-Nosztém, Tolnám. 
Nagy-Pál, Aradm. 
Sopron 

? 
Miskolcz 
Budapest 

Érkezés Távozás Jegyzet 

1888 okt. 25. 
1888 okt. 19. 
1889 máj. 1-én 

1 1889 ápr. 24. 

9 0 - i k t a n é v b e n : 
Miskolcról 1889 okt. 22. 
1889 okt. 23. 
Sopronból 1889 okt. 22. 
Sopronból 18-9 okt. 22. 
Sopronból 1889 okt. 22. 
1889 nov. 1. 
Bpestről 1889 okt. 24. 
Sopronból 18^9 nov. 
Kolozsvárról 
Kolozsvárról 
Tübingából 

91- ik t a n é v b e n : 
1990 okt. 21. Sopronból 
1890 okt. 22. 
1890 nov. 7. 
1890 nov. 2. 
1890 okt. 14. 
1890 okt. 28. 
1890 okt. 18. Kaposvár 
1890 okt. 13. 
1890 okt. 25. 
1890 okt. 6. 
1890 okt. 13. 
1890 okt. 24. 
1890 okt. 21. 
1890 okt. 22. 
1890 okt. 25. 
1889 szept. 19. 
márc. 15. 
1891 jan. 
1891 máj. 1. 
1891 nov. 4. 
1891 nov. 1. 
1891 okt. 

? 
1892 máj. 
1892 máj. 1. 

1889 aug. 9. haza 
1889 aug. 8. szép hazámba 
1889 aug. 8. haza 

(távozása nincs megjelölve. Sz. M.) 

1890 aug. 
1890 aug. 
1890 aug. 
1890 aug. 
1890 aug. 
18: 0 aug. 
189D aug. 
1890 aug. 
18y0 aug. 
1890 aug. 
1890 aug. 

haza 
haza 
haza 
haza 
haza 
haza 
haza 
haza 
haza 
haza 
haza 

1891 
1891 
1&91 
1891 
1891 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1891 
1892 
1891 
1891 
1891 
1891 
1890 
1891 
1891 
aug. 

ápr. 1. Berlinbe 
aug. 10. haza 
aug. 2. haza 
márc. 5. Berlinbe 
aug. 1. haza 
márc. 15. 
ápr. 29. 1891 téli sem.-ben 

újból itt van 

Mezőberénybe s. leik 

könyvtáros 

(nem voltak rendes 
egyetemi hallgatók, 

. hanem csak privá 
tim hallgattak az 

(egyetemen 

egy 1. jegyző s pénzt 

Az 1 8 9 2 — 9 3 - i k t a n é v b e n : 
Tamási 
Vas-Dobra 
Czegléd 
Mérges 
Budapest 
Zólyom 
Hunfalu 
Nagyalér 
Budapest 
Kassa 
Nagy-Pél 
Budapest 
P.-Család 

1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1992 
1892 

nov. 1. 
okt. 2 j . 
okt. 20. 
okt. 23. 
okt. 19. 
okt. 13. 
okt. 22. 
okt. 22. 
okt. 29. 
okt. 3. 
okt. 19. 
okt. 19. 
okt. 23. 

Pór-Ládony 
Budapest 
Esztergom 
Sűrűháza, Vasm. 
Veleg, Fehérm. 
Kalocsa 
Sárvár, Vasm. 
Zólyom, Zólyomm. 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Bana 
Budapest 

Az 1 8 9 3 — 9 4 - i k t a n é v b e n 
1893 okt. 23. 
1893 okt. 27. 
1893 jan. 27. 
1893 okt. 23. 
1893 okt. 23. 
1893 okt. 28. 
1893 okt. 
1893 okt. 
okt. 28. 
nov. 17. 
okt. 5. 
1894 ápr. 
1894 okt. 

23. 
26. 

2. 
18. 

Az 1 8 9 4 — 9 5 - i k t a n e v b e n 
Budapest 
Also-Szakony 

1894 okt. 
1894 okt. 

29. 
21. 

máj. 4. 
júl. 28. haza 
júl. 15. haza 
aug. 5.» Besztercze 
aug. 5. 
aug. 5—6 Kis-Czell 
ápr. 1. Berlinbe 
júl. ló . 
júl. 27. haza 
7. haza 

? 
haza márcz. 10. 
1892 júl. 14. haza 
aug. 5. haza 

1893 júl. 
1893 júl. 27. 
1893 júl. 27. 
1893 júl. 27. 
1893 júl. 31. 
1893 júl. 14. 
1893 júl. 22. 
1893 júl. 18. 
1893 júl. 12. 
1893 jún. 25. 
1893 aug. 10. 
1893 aug. 3. 
1893 júl. 27. 

1893 júl. 24. 
? 
? ? 

1894 júl. 24. 
1894 júl. 20. 
1894 júl. 22. 
1894 júl. 26. 
1893 dec. 7. 
1894 júl. 6. 
1894 júl. 20. 
1894 júl. 20. 
1894 júl. 20. 

(távozása nincs megjelölve. Sz M.) 



^ s N é 
b cn 

492 MihályháziTóth Kálmán Bálint 
493 Rozsonda; József 
494 Vessel Zsigmond 
495 Balassa Ödön 
495 Bartók Jenő, theol. 
495 Jakabfy Dezső 

496 Kovács János 
497 Genersich Tivadar, theol. 
498 Stettner Marko v. 
499 Derera József 
500 Minich Samu 
501 Schlesinger Sándor 
502 Puchor Ödön 
503 Dóra Szilárd 

Születéshely 

Telpecz, Győrm. 
Zsombor 
Dombovár 
Budapest 
Kolozsvár 
Budapest 

Az 1895-
Felső-Szakony 
Késmárk 
F.-Lövő, Vasm. 
Temesvár 
Budapest 
Trencsén 
Budapest 
Duna-Pentele 

Érkezés 

1894 okt. 23. 
1894 okt. 23. 
1894 nov. 19. 
1894 nov. 3. 
1895 jan 31. 
1895 jan. 29. 

-96 - i k t a n é v b e n 
1895 okt. 22. 
1895 okt. 22. 
1895 okt. 20. 
1895 okt. 1. 
1895 nov. 5. 
1895 nov. 3. 
1895 nov. 1. 
1895 dec. 16. 

Távozás Jegyzet 

Hazamegyünk 1000 éves létünket ünnepelni! 

Az 1896-

(Távozásuk nincs megjelölve. Sz. 31.) 

1896 júl. 29. 
1896 júl. 29. 
1896 aug. 10. 
1896 aug. 8. 
1896 aug. 8. 
1896 aug. 8. 
1896 márcz. 6. 
1896 márcz. 6. 

(E rovatban foglalt 
valóban Ízetlen meg-
jegyzéseket itt nem 
közölhetem. Több ko-
molyságot és tiszte-
letet kérünk az Al-
bumba történő be-
jegyzéseknél. Sz. M.j 

- 9 7 - i k t a n é v b e n : 

F
ol

yó
 

sz
ám

 

N é v Fakul tás Illetőségi hely Érkezés Távozás Jegyzet 

504 Münich Samu stud agr. Budapest (Sajnálatos, hogy 
505 Schlesinger Sándor stud. agr. Trencsén a mi ifjaink nem 
506 Brüll Alfréd stud. juris. Budapest folytatták a meg-
507 Geiger Jenő stud. agr. Szabadka kezdett rovatok sze-
508 Stettner Markó stud. theol. Felső-Lövő rinti pontosabb be-
509 Schöll Lajos stud. theol. Sopron jegyzéseket. Sz M.) 
510 Koch Aurél stud. theol. Késmárk 
511 Schapringer Ignácz stud. agr. Pécs 
512 Heinrich Antal stud. juris Budapest 
513 Kramer Emil slud. juris Budapest 

Az 1 8 9 7 — 9 8 - i k t a n é v b e n : 

514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 

Stettner Markó 
Stettner Aurél 
Schapringer Ignácz 
Geiger Jenő 
Holitscher Károly 
Kun Emil 
Ludvig Miklós 
Fried Ernő 
Steinfeld Félix 
Löv Loránd 
Leopold Mihály 

stud. theol. Felső-Lövő 
stud. phil. > 

stud agr. Pécs 
» Szabadka 
> » 

» Budapest 

V 
» 

» 

Debreczen 
stud. jur. 

> » Budapest 

(A további jegyzé-
sek hiányzanak 

Sz. M.) 

Az 1898 — 9 9 - i k t a n é v té l i s e m e s t e r é b e n : 
525 Holitscher Károly stud. agr. 
526 Fischer Antal » 

527 Hláber Emil » » 
528 Mühl Sándor.; stud. theol. 

Az 
529 Holitscher Károly stud. agr. 
530 Linksz Jenő stud. jur. 
531 Kláber Emil stud. agr. 
532 Korén Pál stud. theol. 
533 Mühl Sándor stud. theol. 
534 Kubics Jaques stud. jur. 
535 Szász János slud. jur. 
536 Weiszmahr Sándor stud. agr. 
537 Fischer Antal stud. agr. 

Budapest 
Polgárdi, Fehérm. 
Sopron 
Mekényes, Baranya 

Budapest 
Budapest 
Sopron 
B.-Csaba 
Mekényes 
Budapest 
Budapest 
Kis-Szállás 
Polgárdi 

1898 okt. 27. 
1898 okt. 28. 
1898 okt. 24 
1898 okt. 19. 

(A további jegyzések hiányzanak. 
Sz. M. 

(További följegyzések e nevek mellett az Album >Jegyzet« 
rovatában sajnos nem találhatók. Sz. M.) 

538 
539 
540 

Széli Miksa 
Fischer Antal 
Kláber Emil 

stud. agr. 
stud. agr. 
stud. agr. 

Kis-Várda 
Polgárdi 
Sopron 

Eddig terjednek az Album följegyzései. Okmányilag be van 
hát igazolva az utolsó semesterekben a theológusok létszámának 
iszonyú megapadása azon a halle-wittenbergi egyetemen, a melyen 
közel évi 1000 frtnyi kiosztandó magyar alapítványi ösztöndíj áll 
a theologusok rendelkezésére. Épen ez a valóban elszomorító körül-
piény indított engem ez ösztöndíjak s általában a külföldi theol. 

t a n é v té l i f e l é b e n : 
(További följegyzések e nevek mellett az Album »Jegyzet« 

rovatában sajnos nem találhatók. Sz. M.) 

tanulmányozás ügyében Zsilinszky Mihály államtitkárhoz intézett 
nyilt levelem megirására s az »Ev. Egyház és Iskolában* való 
közzétételére. Ha tovább tart ez állapot, veszendőbe mennek a 
halle-wittenbergi egyetemen is a mi ösztöndíjaink. Gondolkozzunk 
tehát komolyan és eredményesen a kérdés felett — mig nem késő! 

Eperjes. Dr. Ssldvik Mátyás. 
HORNYÁNSZKY V I K T O R CB. É S KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPEBTEN. 



D> i > 110TESTANS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök . 
Kiatltf-liivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöfi7. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 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. 
Előtizetlsi ára : 

Félévre : 9 kor.; egész e v r e : 18 korona. 

Egyes szám ára 40 fii. 

Pozsonyba fel! 
Mint az evangélikus egyház szívesen hívott 

és látott vendége, a régi koronázó városban, 
Pozsonyban fogja megtartani Prot . Irodalmi 
Társaságunk ez évi vándorgyűlését, f. hó 18. ós 
19-én. Tavaly a kálvinista Róma, — az idén a 
lu theránus egyház egyik legnagyobb és legelő-
kelőbb gyülekezete. Igy van ez jól és szépen. 
Közösek e hazában az evangélikus és a refor-
mátus egyház szenvedései ; közös az evangélium, 
mely változhatatlan fundamentornaikat képezi ; 
közösek a magasztos célok, a melyek felé törnek 
isteni Megváltójok vezérlete alatt; közös a jövő 
d iada la ; közös a Prot. Irodalmi Társaság, — 
méltó tehát, hogy ha tavaly egy tősgyökeres 
kálvinista városban tartot tuk ülésünket, úgy az 
idén egy nem kevésbé tősgyökeres lu theránus 
városban jöjjünk össze, munkálandók a magyar 
prot. irodalom és az azt szolgáló társaság érde-
keit ós dokumentálandók azt a testvériséget, 
mely bennünket a Krisztus Jézusban összeköt. 

Volt-e valaha idő, a mikor jobban kellett 
munkálni a közös célokat és erősíteni a testvéri 
kötelékeket? A ki a lefolyt századok viharaira 
és véres üldözéseire tekint csupán s a jelen 
viszonyait komolyan nem vizsgálja, talán azt 
mondhatná, hogy elmultak már azok a szomorú 
idők, a mikor evangélikusoknak és reformátusok-
nak vállt vállhoz vetve kellett küzdeniük jogaikért, 
lelkiismereti szabadságukért , fenmaradásukórt . 
De a ki a múltból elvonja a tanulságokat és 
a jelen szimptomáit komolyan mérlegeli, kell, 
hogy a r ra a következtetésre jusson, hogy az 
erők egyesítése, a testvéri szeretetben való kö-
zös munka és küzdelem ma nem kevésbé, sőt 
még fokozottabb mértékben szükséges, mint volt 
a múltban. 

A mult időkben véres harcokat, nehéz küz-
delmeket kellett kiállania két testvér egyházunk-
nak. Évszázadokon át folyt a nehéz tusa; de, 

bár elhunytanak legjobbjaink a hosszas harc 
alatt, s bár elsorvasztott bennünket az ádáz 
ellen: igazainkat mégis kivívtuk és el nem buk-
tunk. Ma látszólag csendesség van; nem dörög-
nek a vallási harcok ágyúi, nem csattognak a 
szablyák s nem pirosítja téreinket a testvér 
által kiontott testvórvér; számban megszaporod-
tunk. lelkiismeretünk szavát nem fojtja el a 
hatalom parancsszava. — ós ime mégis leomla-
doznak bástyáink, s a helyett, hogy erősödnénk, 
csak pusztulunk, veszünk. Igen, megálltunk a 
mult viharaiban, mert annak ostromával buzgó, 
hitét ismerő, szerető és azért vért ós életet ál-
dozni kész seregeket tudtunk állítani papjaink-
ban s fő ós közrendű egyháztagjainkban. Pusz-
tulunk, veszünk ma, mert nem áll rendelkezé-
sünkre ez a lelkes sereg. Híveinkben az egyház 
nagy igazságaiban való járatlanságnál csak a 
közönyösség nagyobb, s az égő szeretet, az evan-
geliom ós a megtisztított egyház iránt, mely 
őseinket jellemezte s a világ bámulatára méltó 
áldozatokra képesítette, mind földi javakban, 
mind vérben és életben, — hol találhatók fel 
ma közöt tünk?! 

De hagyjuk a jelen szomorú viszonyainak 
festését. Sokszor megcselekedtiik azt már az 
ujabb időben, a mióta komolyabban is kezdünk 
vizsgálódni. Az a festmény, melyet ezekről alkot-
hatunk, — legyen bár a legsötétebb és legmeg-
döbbentőbb, — mit sem ér, ha róla tekintetünk 
nem a jövő felé irányul és annak más alakítása 
által nem törekszünk a színeket derültebbekké 
tenni. 

Ne emlegessük tehát a multat; ne festeges-
sük sötét színekkel a jelent, hanem igyekezzünk 
megvetni a jobb jövő alapjait. 

Ezeket akar ja megvetni Pozsonyban mind 
az Irodalmi Társaság, mind a tervbe vett bei-
missziói értekezlet. De hogy megvethesse, segí-
tőkre, munkásokra van szüksége. Meg kell moz-
dulnia elvégre a protestáns egyházi társadalomnak; 



meg kell mutatnia, hogy él és méltó az életre. 
Az ul t ramontanizmus által vezetett római katho-
likus egyháztársadalom csak a legközelebbi na-
pokban mutat ta meg, hogy nemcsak él, de kópés 
tervszerű hódító hadjára to t is indítani ellenünk. 
Nyiltán hirdette, hogy létjogosultsága e hazában 
csak a római katholicizmusnak l ehe t ; elvéül 
vallotta a faciam Hungár iám catholicam jelszót, 
— ideje tehát, hogy mi magyar protestánsok 
is méltóképen demonstrál juk, hogy élünk és élni 
akarunk. 

Nem ar ra gondolunk, Isten is óvjon tőle, hogy 
mi hasonló elveket hirdessünk és épúgy kibont-
suk a felekezeti harc zászlóját, mint ők. Nem, nem 
harcot kívánunk mi; nem akar juk mi lángra 
lobbantan ia felekezeti torzsalkodásoknak nemzet-
emésztő üszkét, — ettől megóv bennünket nem-
csak a Krisztusnak békességet ós szeretetet 
tanító s le lkünkben élő evangéliuma, de megóv 
az az igaz szeretet is, a melylyel sokat szenve-
dett hazánk iránt viseltettünk és viseltetünk. Mi 
csak demonstrálását kívánjuk életünknek, igaz 
keresztyénségünknek; demonstrá lását annak, hogy 
e haza boldogságának olyan faktorai vagyunk 
és akarunk lenni, a mely felett úgy egyszerűen 
nem lehet napi rendre térnie sem az ul t ramonta-
nizmusnak, sem az általa elaltatott közvéle-
ménynek. 

Ennek demonst rá lására kell összesereglenie 
Pozsonyba a magyar protes táns világnak, oly 
számban ós olyan erőben, a mely méltó suly-
lyal essék a mai viszonyok mérő serpenyőjébe, 
— s épen azért jöjjön el Pozsonyba mindenki, 
még az ország legtávolabb részéből is. 

De ne csak a megjelentek nagy számával, 
ne csak szép beszédekkel történjék e demons-
tráció, hanem szép tettekkel, egyetértő és lelkes 
egyház- ós haza-építő munkával is. Ez a tett és 
munka nyilatkozzék meg legelső sorban is Iro-
dalmi Társaságunk olyan pártolásában, a mely 
azt, mint a tudományos és népszerű irodalom 
faktorát nagygyá, hata lmassá teheti és magasz-
tos céljainak megvalósí tására képesítheti. Hajdan 
a protestant izmus vitte e téren a vezérszerepet. 
Vissza kell tehát nyernünk régi pozíciónkat, s 
meg kell mutatnunk, hogy a tudomány, a lel-
világosodás terjesztésében, a nemzeti kul tura 
ápolásában a protestant izmus ma is olyan té-
nyező, a melyet becsülnie, tisztelnie kell minden-
kinek e hazában. 

De még ezzel sem szabad megelégednünk. 
Fel kell támasztanunk a régi iclők ama lelkes 
seregeit, a melyek kincset, vagyont, szellemi és 
erkölcsi erőt, vért és életet is készek voltak 
áldozni evangeliomi hitünk szent igazságaiért. 
Meg kell szüntetnünk a felburjánzott közönyt, 

lanyhaságot, egyháziatlanságot, s annak helyébe 
a buzgó szeretetet, lelkesedóst, meg nem ren-
díthető protestáns öntudatot, hi thűséget és áldo-
zatkészséget kell állí tanunk. Meg kell erősí tenünk 
önmagunkat bensőleg, és pedig megerősí tenünk 
abból a forrásból, melyből egyházunk fakadt: a 
Krisztusból ós annak örök evangeliomából. 

Ennek az út ját akar ja megkeresni s a meg-
talált úton megindulandó munkát szervezni, 
egyöntetűvé és általánossá tenni az Irodalmi 
Társaság gyűlésével kapcsolatban ta r tandó bel-
missziói értekezlet és az azon megalakí tandó 
belmissziói egyesület. Egyházunk belső építésé-
nek szükségességét nem tagadhat ja ma már 
senki; régi ellenünk forrong szüntelen és nagy 
erővel és csellel indul megrontásunkra , — kell 
tehát, hogy az emberi hatalommal szemben 
Istennek erejét, a gonoszság sötétsége ellen az 
igazság világosságát tudjuk állítani. 

Jöjjön azórc el mindenki, a ki hazáját és 
egyházát szereti. Seregeljük körül az Úrnak 
szent oltárát; ér tsük meg azokat, a melyek ineg-
ta r ta tásunkra valók, hogy megértvén és szent 
elhatározásokat nyervén, testvéri szeretettel, egyet-
értő lélekkel munkálhassuk szent egyházunk fel-
virágzását ós azzal együtt hazánk és nemzetünk 
boldogságát! Sursum corda! 

Hamar István. 

A magyar görög liturgia. 

Hírlapi közleményekből is ér tesül tünk már 
azon egyházi, küzdelemről, melyet magyar a jkú 
görög katholikus honfitársaink, több mint fél-
évszázad óta szívós kitartással folytatnak magyar 
nyelvű liturgiájuk behozatala, illetőleg pápai 
engedélyezése tárgyában. 

Mi, reformátusok, mint törzsökös magya-
rok, nem nézhetjük egykedvűen s érdektelenül 
szláv-ruthén vagyis magyarosan szólva: orosz 
eredetű, de már tisztán magyar anyanyelvű 
honfitársaink eme hosszú küzde lmét ; nemcsak 
azért, mer t főleg a magyar reformátusság é rdeme 
az, hogy az ősei közt megtelepült ezen idegen 
népfajt nemcsak nyelvben teljesen megmagyaro-
sította, hanem a hazafias ru thén papság közre-
működésével igaz és hű, nemzeti érzelmű ma-
gyar rá is tette, hanem azért sem, mert ebben 
a küzdelemben a lélek szabadságán kivül a 
magyar nemzeti érdek is veszedelemben forog. 

A magyar nemzet sohasem volt türelmetlen 
más nyelvű alattvalóival szemben. Külföldi rosz-
akarói ós a nemzetiségek sötótlelkű vezetői erő-
szakossággal, elnyomással vádolják ugyan nem-
zeti po l i t ikánkat ; de ezeket a vádakat a leg-
határozot tabban megcáfolják a történelmi tények. 



Nemzetiségeink itt élnek e hazában hosszú év-
századok óta, s nyelvök és kul turájok nemhogy 
kiveszett volna, mint a hogy az más, hasonló 
nemzetiségű államokban történt, — sőt, ellen-
kezőleg, magas virágzásra emelkedett . A türel-
metlenséget és erőszakos magyarosítást, a tények 
egyenes meghamisí tása nélkül nem foghatja 
reánk senki. 

De ha erőszakosan nem igyekszünk is ma-
gyarosítani s engedjük is az idegen nemzetiségek 
nyelvét és kul turá já t szabadon fejlődni, — más-
felől a saját nemzeti érdekeink meg nem be-
csülése és szem elől tévesztése volna, ha azokat, 
a kik minden erőszakolás nélkül megmagyaro-
sodtak és magyarok is akarnak maradni, — erre 
való nemes törekvésükben nem támogatnánk, 
hanem inkább megengednénk, hogy őket ú j ra 
eloroszosítsák és eloláhosítsák. 

A magyar görög katholikusokat most ez a 
veszedelem fenyegeti ; épen azért, nemcsak az 
is tenimádás szabadságának, hanem a magyarság 
megmentésének indokából is segítségükre kellene 
sietnie minden magyar embernek, főként pedig 
a magyar kormánynak. Nem néhány száz, hanem 
több mint százezer magyar gör. katholikus hivő 
magyarsága forog itt kockán; méltó tehát ko-
molyan gondolkoznunk felette. 

Lássuk csak, hogy áll a dolog? Csak a 
munkácsi görög katholikus őspüspökségterüle tén, 
az 1891 -ki hivatalos egyházi névtár szerint 36 
tiszta magyar anyanyelvű gyülekezet volt, jele-
sül: Szabolcsvármegyében 15, Zemplénben 11, 
Ugocsában 4, Szatmárban 2, Ungban 2, Hajdú-
megyében szintén 2. Ugyancsak a jelzett évben 
magyar- és szláv-ruthén vegyes nyelvű anya-
egyház, melyben a tiszta magyar elem a lét-
számnak legalább is 2/a-ad részét tette, 48 szám-
láltatott, j e l esü l : Szabolcsvármegyében 19, Szat-
márban 14, Ungban 5, Zemplénben 5, Ugocsá-
ban 3, Beregben 2. Igy tehát, a szláv- ruthén-
és magyar vegyes nyelvű anyaegyházakat nem 
számítva, csupán a munkácsi görög katholikus 
egyházmegye tiszta magyar anyanyelvű népessége, 
a bekeblezett leányegyházakkal legalább is 
90,000 főre tehető. Ha ezekben hozzáveszszük 
a többi gör. katholikus püspökség területén élő 
magyar nyelvű híveket, kitűnik, hogy százezer-
nél is többen vannak a magyar nyelvű görög-
katholikusok. Oly nagy tömege ez a magyarság-
nak, a mely megérdemelné minden illetékes 
faktor odaadó támogatását . 

Ez a százezernyi magyarság már régen el-
feledte eredeti ó-szláv nyelvét ; istentiszteletéből 
nem ért semmit ; évtizedek óta küzd már magyar-
nvelvű li turgiájáért , illetve már gyakorlatba vett 
magyar li turgiája pápai elismertetéséért , — de 

hiába, — nemcsak, hanem a pápai kúria makacs-
sága által az ujabb időben annak a veszedelem-
nek tétetve ki, hogy vissza oroszosíttassék, 
illetve oláhosíttassék. Igen, ez a veszedelem 
fenyegeti őket, mert a magyarosodni nem akaró 
oláh görög katholikus papság által informált 
pápa egyenesen visszaparancsolja őket ó-szláv 
és oláh nyelvű liturgiájokhoz és már kiadattak 
a rendeletek, hogy az elmagyarosodott görög 
katholikusok vissza oroszosítandók és oláhosí-
tandók a népiskolák, a vallásoktatás és' az orosz 
és oláh nyelvű liturgiák által. 

Valóban szégyenletes és a magyarság egy 
tekintélyes zömét veszedelemmel fenyegető álla-
pot ez. A szentévi jubileumok alkalmával ismé-
telten könyörgött a magyar görög katholikusság 
a magyar nyelvű li turgiáért; de a pápai szék 
hajthatat lan maradt. Makacssága teljesen indo-
kolatlan, mind általános keresztyéni, mind r. kath. 
egyházi szempontból; a magyarság és a magyar 
nyelv szempontjából pedig sértő és vesze-
delmes. 

Az általános keresztyéni szempont szerint, 
a mint Pál apostol is tanítja, az a nyelv hasz-
nálandó az istentiszteleten és a szent ige magya-
rázására, a mely a nép által érthető. A magyar 
görög katholikusokra nézve azonban sem az 
ó-szláv, sem az oláh nyelv nem érthető, mert 
azt azok már teljesen elfelejtették; indokolatlan 
tehát e nyelvek liturgikus használatának forszi-
rozása. 

De nem teszi azt indokolttá a speciális 
római kath. egyházi szempont sem, sőt épen 
következetlenségnek tünteti fel. A római kath. 
egyház hivatalos istentiszteleti nyelve a kihalt 
és a közönségre nézve szintén érthetetlen latin 
nyelv ugyan; de ennek használata nem dogma-
tikus alapokon nyugszik. A történet azt tanúsítja, 
hogy a pápai szék, magasabb érdekekből, kész 
volt elismerni a latin helyett más liturgikus 
nyelveket is, csakhogy egyes népeket és nemze-
teket magához fűzzön. Példa épen a magyar-
országi gör. katholikus egyház, a melyben az 
unió alkalmával nem forszírozta a latin nyelvet, 
hanem meghagyta az akkor még közhasználat-
ban volt ó-szláv és oláh nyelveket. Ugyanezt 
mutatják a román, bolgár, szerb, görög, örmény, 
montenegrói stb. görög katholikus egyházak, a 
melyekben szintén nem a latin, hanem a nem-
zeti nyelvek képezik a liturgikus nyelvet. Nem 
levén tehát dogmatikus elven nyugvó valamely 
meghatározott nyelv használata, sem a római, 
sem a görög katholikus egyházban: a pápai 
szék a magyar nyelvű görög katholikus liturgia 
makacs megtagadásával egyenesen következet-
lenül cselekszik. 



A mi pedig a magyar nyelv és magyarság 
szempontját illeti, ez a makacsság és követke-
zetlenség egyenesen sérelmes és veszedelmes. A 
pápai tiltakozás mélyen sérti a magyar nyelvet, 
mert azt még a legfejletlenebb nyelveknél is 
alábbvalónak minősíti. Ó-szláv, oláh, szerb, görög, 
örmény, angol, ír, s talán még a hottentot ta 
nyelv is lehet l i turgikus nyelv, csak a magyar 
nyelv nem. Nem nagy arculcsapása-e ez a ma-
gyar nyelvnek és az azt beszélő magyarságnak a 
pápai szék részéről, a ki felől pedig csak a 
legközelebbi napokban is azt hallottuk hirdet-
tetni, hogy a magyar nemzetnek sohasem volt 
nálánál nagyobb j ó a k a r ó j a ? ! A történelem ezt 
másként tanítja és a magyar nyelv ós a magyar 
nemzet semmibe nem vevése az ellenkezőt mu-
tatja. 

De nemcsak sértő, hanem veszedelmes is 
a pápai szék tilalma. Megfosztva a magyar görög 
katholikusok magyar nyelvű liturgiájoktól és rá-
kényszerít tetve az ó-szláv vagy az oláh nyelvre, 
a mint megmagyarosodtak, úgy fognak néhány 
emberöltő alatt visszaoroszosodni és oláhosodni 
— és a magyarság ú j ra el fogja veszíteni azo-
kat, a kik abba már teljesen beleolvadtak, — 
ha csak — s ez volna a legjobb — a pápai 
szék indokolatlan makacssága által el nem kese-
ríttetve, olyan egyházba nem fognak áttérni, a 
melyben magyarságukat megoltalmazhatják. 

A pápai szók tilalma a magyar nyelvű gör.-
kath. l i turgia ellen veszedelmet rejt magában 
főként a magyarságra, de nem kis részben ma-
gára az uniált magyar gör.-kath. egyházra nézve 
is; épen azért nagyon csodálkozunk, hogy a 
magyar nyelvű görög-katholil<;usoknak, magyar 
nyelvű l i turgiájokért folytatott küzdelmökben nem 
ment segítségökre eddig sem a magát fennen 
magyarnak és hazafiasnak hirdető klérus, sem 
a magyar kormány, a kinek pedig legszentebb 
kötelessége volna ellene állani minden olyan 
törekvésnek, a mely a magyarságot veszélyezteti 
és segítő kezet nyújtani mindennek, a mely a 
magyarságot erősíteni törekszik. 

Roma locuta est, — oda magyar görög-
kaíholikus honfitársaink már hasztalan fordul-
nának többé; más utat kell tehát választaniok, 
s azon az úton majd a pápa is bizonyára en-
gedni fog. Róma csak addig változhatatlan, a 
mig bevégzett dolog előtt nem áll; be kell tehát 
a dolgot végezni nála nélkül, h a . másként nem 
lehet. Bevégezheti s megoldhat ja azt Róma nél-
kül a magyar apostoli király, ki a magyarországi 
gör.-kath. egyháznak is legfőbb kegyura. I la 
ugyanis Mária Teréziának jogában s hatalmában 
volt a visszaállított nagyváradi r. kath. püspök-
ség mellett, ugyanazon székhelylyel 1771-ben 

egy másik püspökséget szervezni görög katho-
likus oláh alattvalói számára; ha Ferenc császár, 
mint apostoli magyar király s egyházi főkegyúr, 
az ősrégi munkácsi görög-katholikus egyházme-
gyét 1816-ban kettéválasztva, megalkothat ta az 
eperjesi új püspökséget; ha mostani felséges 
királyunk, és pedig még mielőtt Szent István 
koronája a fejére tétetett, a Balázsfalván székelt 
erdélyterületi görög katholikus püspökséget ér-
sekségre emelhette, s ha a lugosi és szamosúj-
vári görög katholikus új püspökségeket, főleg 
az oláh hivek számára felállíthatta: most, mint 
koronás apostoli magyar király s a gör.-kath. 
egyháznak is főkegyura, szintén alkothatna magyar 
anyanyelvű görög katholikus alattvalói részére 
is — ha ós a mennyiben ezek a végett hozzá 
folyamodnak — egy magyar görög katholikus 
püspökséget ós mellé székes káptalant. Beoszt-
hatná e püspökségbe a munkácsi s részben az 
eperjesi és nagyváradi gör.-kath. egyházmegyék 
magyar nyelvű gyülekezeteit, sőt beoszthatná 
abba jelenleg a körösi horvát gör.-kath. egyház-
megyéhez tartozó Bács-Bodrog vármegyei — már 
szintén magyarosodó — öt szláv-ruthen egyház-
községet is. Mind ezt megtehetné ő Felsége, 
apostoli királyi jogánál fogva, s ugyanezen jogá-
ból folyólag, a római kúr ia hozzájárulásával, 
vagy ha kell, a nélkül, sőt annak ellenére is 
behozhatná a magyar l i turgikus nyelvet. 

Ez volna a magyar gör. kathol ikus liturgia 
legtermészetesebb és leghelyesebb megoldása. 
Mindehez nem kellene más, mint hogy a magyar 
római és .görög katholikus főpapság ós a magyar 
kormány felhivja er re Ő Felségét. Ha Ő Felsége 
szervezné az uj magyar gör. kath. püspökséget 
ós egyházmegyét, — a mihez pedig feltétlen joga 
van, — Róma bizonyára feladná a non possu-
mus elvét a magyar nyelvű l i turgiára nézve is. 
Ezt pedig meg kellene tenni, mert a küzde-
lemben nemcsak egy tiszteletreméltó egyházi 
érclek forog kockán, hanem százezer magyarnak 
magyarnak maradása is. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

T Á R C A . 

Zárda és világ. 
A ki Németországon utazgat, sokszor lát olyan 

gyárakat, a melyek magas boltozatú, diszes templommal 
vannak összekötve. Valami kiváló kegyesség bizonyítéká-
nak kell e ezt tek in tenünk? Azok a néma kövek talán 
azt prédikálják : imádkozzál és dolgozzál ? Óh nem. 
ennek a magyarázata az, hogy ott a zárdát gyárrá ala-
kították át. A hol egykor jámbor barátok ünnepélyes 
imádságokat és énekeket zengedeztek, ott most kerekek 



zakatolnak, orsók peregnek, vetélők surrognak, gőzgépek 
éles füttyei hangzanak. Másutt az erdők magányában 
egykori apátságok festői romjaira bukkanunk. Szél " süvít 
át az elpusztult csarnokokon ; félénk gyík surran át az 
egymást keresztező utakon, hol egykor kegyes barátok 
köszönték a csendes nyári estét. Száz meg száz kolostor 
tűnt el a föld színéről s száz uj zárda épült fel ismét. 
Mily erősen tükröződik ezek történetében a világnézetek 
változása, az emberi élet legfőbb céljáról alkotott felfogá-
sok különbözősége. 

Mi lehet már ez a cé l? Az úr világosan megadta 
erre a kérdésre a feleletet — mondják egyesek — ama 
szavakban, a melyeket az evangéliumi gazdag emberhez 
intézett : »add el minden vagyonodat, osztogasd ki a 
szegények között és kincsed lészen mennyben, s jer és 
kövess engem«. Erre azt felelik mások : az egy egészen 
különös eset volt. A mester az evangélium hirdetéséhez 
nem alkalmazhatott segítőtársakul olyan egyéneket, a kik 
nem akartak az igénytelen szerénység ruhájába öltözködni. 
A mit azonban Isten minden egyes embertől megkíván, 
az világosan meg van irva a biblia legelső levelén: 
»szaporodjatok, töltsétek be az egész földet s hajtsátok 
azt birodalmatok alá«. Tisztán látható, hogy itt is a leg-
bensőbb lelki szükség találja el a szeg fejét. Az egyik 
párthoz tartozók a fájdalom és boszankodás hangján 
szólanak a gonosz, nyugtalan világról; mások ellenben a 
derült, bátor lélek hangján szólnak a szép és gazdag 
földről, a mely az embernek annyi alkalmat nyújt leg-
felségesebb erői kifejtésére. Ha azonban megvizsgáljuk, 
hogy a római katholicizmus és protestantizmus hogyan 
viszonylanak emez ellentétekhez, csakhamar be fogjuk 
látni, hogy a római katholicizmus a világ megtagadására, 
a protestantizmus a világ élvezésére hivja fel a maga 
követőit, mindkettő azon meggyőződéstől áthatva, hogy 
helyesen értelmezi Isten akaratát . 

Mit szól ebez, az emberiség életére és üdvére felette 
fontos kérdéshez az a könyv, a biblia, mely az örök 
bölcseség és igazság legdrágább kincseit foglalja magában ? 
Az ó-szövetség kegyes emberei őszintén, osztatlanul örültek 
a földi javaknak. Sok gyermek, jó egészség, jólét, hosszú 
élet, — szerintük — a jó Isten ezek által tünteti ki a 
maga híveit. »Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú 
ideig élj e földön*. »Ékes korona a vénség, mely az igaz-
ság útjában találtatik*. Sőt ha Istennek minden ígéretei 
igazak és ámenek lennének is valaha, az esetben is csak 
azt remélték az izraelitak, hogy nagy lesz gyermekeik 
száma, az ara tás gazdag, a napi munkát követő nyuga-
lom zavartalan s a kegyesek élete a fák életkorának 
megfelelő leend. Igaz, hogy mélységes fájdalommal emle-
getik a földi dolgok múlandóságát; de a világmegvetés 
és a világtól való idegenkedés oly távol volt érzületüktől 
és gondolkodásuktól, mint későbbi szomszédaikétól, a per-
sákétól, a kik a földművelést istentiszteletnek tartották s 
a kik az önkéntes nőtlenséget bűnnek tekintették. 

Hat Jézus sötét szemüvegen nézte-e vájjon a vilá-
got s világgvülöletet követelt-e a maga tanítványaitól? 
Nem, mert ő mindenütt az örökbölcsességű és jóságú 
Isten jelenlétével találkozott. Az ő szent, békével teljes 
keblében az ég és föld a maga teljes szépségében es 
harmóniájában tükröződött vissza. Lelki gyönyörrel szem-
lélte az ég madarait , a mezők liliomait; érdekelte a nap-
fény és a üdítő eső. Legszívesebben imádkozott kint a 
szabad ég alatt, és a messze kilátást nyújtó hegytetőkön 
leginkább érzi a mindenható örök atyai szeretet lehelletét. 
A ki világgyülöletet prédikál, annak kevésre kell becsülnie 
a földnek nemcsak az örömeit, hanem a fájdalmait is. Pedig 

milyen finom, mélységes részvéttel viseltetett Jézus a 
testi fajdalmak iránt is. Betegeket gyógyított, utolsó falat 
kenyerét is megosztá az éhezőkkel; a szegények és el-
hagyatottak ügyét a maga ügyévé tette. Sok testi fájdal-
mat lecsillapított, sok testi nyomort megenyhített. Szavait 
nem az üres szemlélödes világából merítette, hanem a 
munkás emberek életéből vette hasonlatait ; a földmives 
életéből, a ki egyenes barázdákat szánt, magot vet, a ter-
mést betakarí t ja ; a szőlőműves életéből, a ki még a 
tizenegyedik órában is munkásokat keres, hogy senki se 
álljon henyén, összedugott kézzel; a kereskedő életéből, 
a ki drága gyöngyöket keres; a házi asszony életéből, a 
ki megdagasztja a tésztát, hogy azt át jár ja a kovász. A 
tanítványoktól azt kivánja, hogy az emberi társadalom 
savai legyenek, vagyis hogy adják meg annak az igazi 
fűszerét ; munkálkodjanak az emberek között, hogy azok 
lássák az ő jó cselekedeteiket. Jó és hű szolgáknak azokat 
tartja, a kik a rájok bizott talentumokat megketszerezik. 
Minden munkát és foglalkozást, a mit a legfőbb igazsag 
szemlélhetővé tétele, az Istenben való élet titkainak ineg-
értetethetése céljából hasonlat gyanánt haszált, fénynyel 
vesz körül, valamint azt a nyereséget is, a mely ebből a 
munkából származik. Ez tehát már nem világgyűlölet. 

És midőn Jézus ama legfőbb és legdicsőbb kincset, 
a mit az emberiségnek igér, a legszebb és legfontosabb 
földi örömmel, a menvegzővel hasonlítja össze; a midőn 
vőlegénynek nevezi magát, nem azt a következtetést kell-e 
levezetnünk ezekből, hogy ő megáldotta a földi tiszta 
örömöket ? Igen, Jézus az otthon boldogságát új, szilárd 
alapokra fektette, midőn a házasságot felbonthatlan szö-
vetségnek jelentette ki. Ő tette az atya nevet a legszen-
tebb névvé a világon, s ez által a földi atya fogalmának 
is új szentséget és felmagasztalást kölcsönzött. A keresz-
tyén atya azonban tudja azt is, bogy nagy felelőséggel 
tartozik. Minden erejét fel kell használnia arra, hogy 
tiszteletet szerezzen nagy nevének; törekednie kell, hogy 
gyermekei iránt olyan szeretetteljes, jóságos és bölcs 
legyen, hogy ne szolgáljon akadályul gyermekei előtt 
abban, hogy ezek Istennek atyai szeretetében hinni tud-
janak. Ha a gyermekkel mindig csak szigorúan és kegyet 
lenül bánik az apa ; ha a meleg szeretet egyetlen sugár-
káját sem tanúsítja gyermeke iránt, — hogyan fogja az 
a szegény gyermek az atya szóban a minden igaz és 
szent összfogalmát feltalálni ? Boldog apa az, a kinek 
komoly szelídségében és jóságában az égi szeretet erejét 
érzi a sejtő gyermeki lélek! A gyermek név Krisztus 
által lett a legelőkelőbb névvé az emberiség előtt. Mikor 
azt kivánja, hogy mi az égi atya vidám, gondtalan gyer-
mekei legyünk, akkor a gyermekek ügyét a maga ügyévé 
is teszi: minden lépten-nyomon figyelmeztet a gyerme-
kekhez való mélységes szeretetre, a róluk való gyöngéd 
gondoskodásra. Milyen gazdag családi boldogságot terem-
tett ő nekünk ; milyen malasztot öntött ki a családi életre ! 
Ó megáldja mindazon családokat, valahol csak szives 
vendéglátásban részesül; megáldja földi örömeink legne-
mesebbjét. Jól tudja, hogy az öröm is lehet égbevezető 
lépcső, a melyen a föld gyermeke Istenhez emelkedik. 
Mikor valamelyik drága kedvesünk nagy veszedelemtől 
szabadul meg; mikor kimenekülünk a ránk nyomakodó 
nagy Ínségből; mikor gond és aggodalmak közt azt hisz-
szük, hogy mindent elvesztettünk és ime minden jóra 
fordul. — ily körülmények közt nagyon természetes, 
ha az emberi szivet önkénytelenül is az áhítatos hála 
szent érzelme tölti be s lelkünkből önként előtör a kiál-
tás: »Istené legyen a hála és a dicsőség! Nem vagyok 
méltó a te irgalmasságodra, a miket én velem cseleked-
tel'« A Krisztus oldala mellett gondtalanul élvezhetjük 



azt az örömet, a mely bennünket Isten iránt háladatosakká 
tesz ; ö nem kívánja a világ gyűlöletét. 

De hogy áll e tekintetben az apostolok dolga ? Két-
ségtelen, hogy Jézus tanítványaiban korán kifejlett a 
világgyűlölet bizonyos vonása. Mikor azt írja Pál apostol: 
»a nőtelen azokra visel gondot, a melyek az Úréi, a házas 
pedig a világi dolgokra, melyek az ő felesegének tetsze-
nek ; a hajadonul maradt nő az Úr dolgaira visel gondot, 
a férjhez ment nő ellenben arra , hogy az ő férjének ked-
vére legyen*, — kénytelenek vagyunk elismerni, hogy eme 
szavak a pápás egyháznak tényleg oly támpontot nyúj-
tanak, melyek alapján ügy tüntetheti fel a világgyűlöletet 
és a világról való lemondást, mint a szentírás által köve-
telt feltételt. Pál apostol szavai által irányíttatva, az ő 
követői különböző okokból még messzebbre mentek. 
Először is — és ez mindenesetre fődolog — a keresz-
tyéneknek egészen más felfogásuk volt az életről, mint 
az ó-testamentum kegyes embereinek. Rájok nezve az 
élet nem volt egyéb, mint a legszorosabb egybeköttetés 
az Úrral, a Mesterrel. Jézus Krisztussal s belső kapcsolat a 
mindenható Istennel. Ez tehát a lélek élete volt; tiszta és nagy-
szerű, lelkesedéssel teljes, mely messze felülemelkedett a földi 
dolgok változandóságán, — mondhatnók: örök élet, a 
mely újból meg újból igazolta idvezítő erejét. A szó leg-
magasabb értelmében ez volt előttök az élet, ép azért 
reájok nézve a földi javak elveszítették azt a megfelelő 
értéket, a melylyel Izrael kegyes embereinek szemeben 
tündököltek. Ehhez járult , hogy a keresztyének állandó 
mártiromsággal fenyegettettek. Mindig készeknek kellett 
lenniük, hogy hitökért szenvedjenek és meghaljanak. Máról 
holnapra a legiszonyúbb vihar zúghatott el fejők felett; 
tehát folyvást szabadoknak kellett lenniök mindattól, a mi 
földhöz köti az életet. Kicsinyelniök kellett a muló élet 
fényét és boldogságát. 

De milyen különös! Mikor megszűntek az üldözések 
s nem voltak többé vértanúk, ép akkor terjedt el a szerzetes 
élet iránti hajlandóság feltartózhatlan gyorsasággal a keresz-
tyének között. Ép abban a korban, mikor a ker. vallás 
a roppant kiterjedésű római birodalom államvallásává leve; 
ép abban és a következő században történt, hogy a leg-
míveltebb keresztyének közül ezren meg ezren vonultak 
ki a kopár hegyek közé, teljesen lemondva a világ min-
den dicsőségéről, hogy teljesen szegény, nélkülözésben 
gazdag életet folytassanak. Honnan ez a különös jelenség? 
E korból beszéli p. o. egy Paula nevű előkelő római nő, 
hogy az előkelő, gazdag családi életnek minden örömeit, 
a patrícius család finom míveltségét, a világfőváros tün-
döklő élveit, hiú, nyomorult semmiségnek tekintette és 
legforróbb vágya abban öszpontosult, hogy a világ zajától 
távol, Bethlehemben, szegénységben és alacsony sorsban 
élhessen. Ettől a vágyától nem térítette őt el se neveletlen 
gyermekei magukra hagyásának elgondolása, se háznépé-
nek esedező kérése. Elhagyta Rómát. Szerettei elkísérték 
egész Ostiáig, a hol hajóra volt kelendő. Midőn hajóra 
lépett, nem nézett hátra, hogy valamikép elhatározásában 
meg ne ingassa a tengerparton könyező gyermekeinek 
és rokonainak látása. Honnan ez a különös jelenség? A 
törtenet azt adja feleletül: nem abban a korban történt 
először, hogy a teljes lemondás tana prédikáltatott. Már 
az előtt több ezredévvel hirdette távol keletnek egyik 
bölcse: »Az egész élet gonosz és ennek a gonosznak az 
oka az éleihez való ragaszkodás. Ha az ember meg-
nyugvásra akar szert tenni, akkor az élethez való ragasz-
kodásról le kell mondania«. Ezek voltak az általa úgy-
nevezett nagy igazságok, a miket ő India népeinek hirdetett. 
Ezren meg ezren csoportosultak a legelőkelőbb és leg-

míveltebh körökből ezen ember körül, megragadtatva az 
ő lángoló buzgalommal hirdetett tanaitól. Milyen komor 
élet- és világnézlet van ebben a tanban kifejezve! Millió 
évekre volt szükség, hogy az örök világtervezet elké-
szüljön s az ember, mint a teremtés koronája , a földön 
megjelenhessen. A föld készen volt számára , neki a kész 
uraságot kellett elfoglalnia. És íme, hatalmának es művelt-
ségének magaslatán azt hirdeti egy királyfi: »Az egész 
elet szenvedés és nyomorúság*. A ki egyszer ezt a fel-
fogást magáévá teszi, annak szükségkép ott kell hagynia 
mindazon viszonyokat, a melyek közt ő az élet kelleme-
tességeit élvezé; annak szerzetesnek, koldusnak kellett 
lennie. Igy vonult végig a Ganges melléki síkokon a száz 
és ezer számban koldulók csoportja. Némán nyujták 
kolduscsupraikat azok elé, a kik ezeket a különös ván-
dorokat borzalommal, tisztelettel és részvéttel vegyes 
érzelemmel, ajándékokkal látták el és a kik ezektől 
a koldusoktól viszont ajándékul nem hálálkodást, hanem 
a mester »nagy igazságait* nyerék. Bármily komo-
ran hangzott is ez a kijelentés, azért az lelkes fogad-
tatásra talalt nemcsak Indiában, hanem egész Keletázsiá-
ban. A zárdák száma ezrekre szaporodott és a nők, a 
nagy akadályok dacára sem engedtek azon jogukból, hogy 
a világból való menekülésben ők is részt vegyenek. 

De nemcsak a távol keleten gondolkoztak az életről 
ilyen szomorúan. Ehez hasonló világnézettel a magas 
iniveltségű görög nemzetnél is találkozunk. Ott is érvé-
nyesülni tudott az a t a n : »Az élet nem érdemes a r ra , 
hogy leélje az ember. Az a lélek, a mi az embert igazán 
emberré teszi, az a lélek ebben a szenvedő életben úgy 
van, mintha fogságban volna és a halál napja képezi 
szabadulásunk napját*. Igy tanított a bölcs Pythagoras, 
igy Heraklit, igy az Orphikusok figyelemre méltó cso-
portja ; leglelkesebben azonban a minden idők nagy böl-
cseinek egyike, a nagy, nemes Plató. Ő azt mondta, hogy 
az emberi lélek vágyak és kívánságoktól haj tatva jött alá 
égi hajlékából a földi világba. Itt alant pedig mélységes 
vágyódással tekint az ő valódi, égi hazája felé. Ez a hon-
vágy érvényesül azon nemes egyénekben, a kik a r ra 
törekszenek, hogy mindinkább meghaljanak a világra 
nézve. Mennél közönyösebbé lesz valaki a világ iránt, 
annál inkább remélheti, hogy lelke feltalálja az égi haza 
felé vezető utat s megtalálja a boldogító nyugodalmat. 
A nagy bölcs útján haladtak előre a többi görögök is, és a 
mit a nagy bölcsek hirdettek, az a nemzet széles körben 
elterjedt közkincsévé leve. A közvélemény mind inkább 
oda lyukadt ki, hogy az ember, ha egész ember akar 
lenni, mondjon le a földi örömökről. Legyen közönyös 
előtte a földi élet minden dicsősége. Az a legbölcsebb, 
a kinek a földi világból semmire sincs szüksége. Ennél 
fogva az tehetett szert a bölcs hírnévre, a ki lemondott 
mesterségéről s koldulásra adta magát ; a ki mezítelen 
lábbal és fővel, durva szőrcsuhába öltözve, kevély lép-
tekkel haladt végig a városon; a ki beszédében kevésre 
becsülte a tudományt és művészetet s a legnyotnorúbb 
táplálékkal is beérte. Milyen lenézőleg tekintett, egy ily 
antik lazzaroni az emberiség azon részére, a mely még 
földi dolgokkal bajlódott, mely földi ragyogás után sovár-
gott ! Neki is az volt a jelszava, a mi a később keletkezett 
kolduló szerzeteké :»Megutálni a világot; utálni, hogy az 
ember utált legyen«. A legnemesebb indokok és a gond-
talan tunyaságra való haj lam ugyanazon lemondási kö-
penybe burkolódzott. A koldús bölcsek egész raja vonult 
át a római és görög városokon, azt a tudatot hordva 
kebelében: »Mi az élet magaslatán állunk, mert mi le-
mondtunk a világról*. 

Mindezeket szem előtt kell tar tanunk, hogy meg-



érthessük, miként történ* az, hogy a keresztyén egvház 
kebelében hosszú idón át bölcsészeletnek nevezték azok 
életét, a kik mint remetek, vagy szerzetesek félrevonul-
tak a világtól. 

Dr. Furrer K. utan 
ÍFolyt. köv.) Ruszkay Gyula. 

B E L F Ö L D . 

A f.-baranyai ref, egyházmegye közgyűlése. 
Augusztus hó 28. és 29-dik napján tartotta meg 

a f .-baranyai ref. egyházmegye évi rendes közgyűlését 
Harkányban, a fürdőhelyiségben, Ddnyi (iábor esperes 
es Ádám András gondnok urak elnöklete alatt, s annak 
közérdekííebb tárgyairól akarunk tudósítást adni a követ-
kezőkben : 

Megszoktuk már ujabb időben, hogy ez egyházme-
gyének mindig legyen valami különösebb ügye, hogy úgy 
szóljunk, szenzációja, s ez — a mi ugyan épen nem ör-
vendetes — most is bőven volt. Talán ez az oka, hogy 
lelkiismeretes gondnokunk pár nappal elébb lejött s néhány 
egyházban, a hol voltak, vannak, vagy készülnek a bajok, 
hivatalos egyházlátogafást tartott, a mi jó részben kivánt 
eredményre is vezetett. Legalább ennek tulajdoníthatjuk 
egyik tekintélyes egyházunkban a lelkész és tanító közt 
elmérgesedett viszálynak eléggé sima lefolyását, — inkább 
óhajtanok igy: befejezését. 

27-én konferencia volt, hol a fontosabb ügyek előre 
megismertettek, részben meg is lőnek vitatva, hogy a 
gyűlés annál gyorsabb és simább lefolyású lehessen. E 
nap tartotta az ú. n. lelkésztestület is (jobban mondva 
a régi egyházmegyei lelkészgyámintézet tagjai) évi érte-
kezletét, a nélkül azonban, hogy a tagok elnök útján 
meghivattak volna. Ezt azonban megbocsátják azért, 
mivel az igazgató-választmány egy súlyos sérelem meg-
szüntetését javasolta, — s a gyűlés el is fogadta, hogy 
t. i. az 1896 után leli vagy leendő özvegyek a normális-
költségvetésben előirányzott 80 frt helyett az előbb biz-
tosított 120 irtot kapják. Hogy ez a hires normális 
költségvetés milyen normális volt, s mennyire kizárta e 
munkálat a szakértő felülbirálatol, legjobban mutatja az, 
hogy 5 év alatt a pénztári maradvány több mint 11.000 kor 
pluszt mutat, a mi 47 ezer forint tőkénél egy kissé mégis 
csak abnormis eltérés. Még szerencse, hogy özvegyeink 
alig voltak, s a kik lesznek, már az új, javított összeget 
kapják. Igy a sérelemből származott panasznak is vége lesz. 

Aug. 28-án esperes úr buzgó imájával vette kez-
detét a közgyűlés, mit a gondnok ur beszéde követett, 
mely egy részről a kongrua-ügy menetét ismertette, fel-
sorolván az akadályokat s ismertetve a jóakaratot, melyet 
e részben tapasztall. s megnyugtatást adván a felől, hogy 
minden egyes kifogás az egyes lelkészek tudomására 
jutand, s két hónap adatik az igazolásra, mielőtt a miniszter 
végleg határozna. Ez, ha egy kissé késlelteti is a kiutal-
ványozást, másfelől sok késő panasznak veendi elejét; 
miért is türelemre int, mert ez intézkedések a napokban 
várhatók. (Azóta már meg is érkeztek. Tudósító). — A 
másik az iskolák államosítása, mely az esperesi jelentésből 
láthatólag nem teherkönnyítéssel, hanem áldozathozatal-
lal jár. Utána jár» ez ügynek, s biztatást nyert a felől, 
hogy a túlterhelésre való tekintettel itt is, mint Erdély-
ben. igenis lehetne a kedvezményezettebh módozatokban 
is részesíteni a gvülekezetekel és pedig felekezeti érdekeink 
kellő biztosítása mellett. Mig azonban ez nem történik, 

a terhet nem könnyítő államosítást ő sem ajánlja a 
gyülekezeteknek. 

Az érdekkel hallgatott előterjesztés után a közgyű-
lés az elnökséget s ker. képviselőit felkatalmazta, hogy a 
ker. gyűlés alkalmával a kongrua-íigyet a minisztérium-
nál (ha még szükség lenne reá) megsürgessék és speciá-
lis viszonyainkról, illetve helyzetünkről szóbeli információ-
val szolgáljanak. 

Az esperesi jelentés felolvasottnak tekintetvén, annak 
alapján az ág. evangélikusokkal tervezett testvéri egyes-
séget egyházmegyénk elfogadja s hatályba lépése esetére 
az ezzel ellenkező intézkedéseit hatályon kivül helyezi. 

Az adakozóknak köszönet szavaztatott. 
Szenterzsébeten, hol állandóan lelkész-tanító van, az 

egyháztól évente beszedik az orsz. tan. nyugdíj-illetéket. 
A kerület útján megkeressük a minisztériumot, hogy az 
unitáriusoknak adott kedvezményt (hogy ily helyeken a 
nyugdíj-járulék ne szedessék, mely néhol nálunk is meg-
van) a mi lelkésztanítóságainkra is terjeszsze ki. Pécsről, 
mint vallás-sérelmet terjesztjük fel, hogy az apáca-zárda 
internátusában levő ref. leányok vallás-oktatás nélkül nő-
nek fel, illetve r. kath. vallás-oktatást nyernek ; a lelkész 
be-, a növendékek ki nem bocsáttatnak, s igy a ref. 
vallás-erkölcsi oktatás egyszerűen lehetetlen. Valóságos 
zúgó felháborodást keltett az. hogy az egyik növendék leánya 
épen egv egyházmegvénkbeli reform, papnak, ki hitbuz-
góságával s reform, öntudatával (?) összhangban állónak 
tudja tartani azt, hogy serdülő lánya r. kath. nevelésben 
részesüljön. A méltatlankodás csaknem nyilt kitörésben 
nyilvánult. »A nevét, a nevét!< harsogott minden oldal-
ról. Azt ugyan nem tették nyilvánossá, de e hatalmas 
leckéből, azt hiszszük s reméljük, hogy a jelenvolt lelkész 
levonja a konzekvenciát. 

Siklóson, a 80-as években lelkészlak épülvén, szer-
ződés alapján 500 v. forintot adott az egyházmegye az 
egyháznak, hogy a parókhián egy bolthajtásos, vasajtóval 
s ablakkal ellátott szoba épüljön a levéltár számára. A 
lelkész a levéltárt, minden jelentés nélkül, évekkel ezelőtt 
onnan egy más szobába telte át (onnan vidékre szállít-
tatott. leltár nélkül). Most az egyházmegye elrendelte, 
hogy az a másik szoba, akár az egyház, akár a lelkész 
költségén egy év alatt boltozat alá vétessék s a vastáb-
lák is áthelyeztessenek. 

A herceg-szőllősi kánonok egykorú példánya 7 év-
vel ezelőtt a Pr. Ir. Társ. titkárának adatott át fac-
simile készítése végett. Ismételt sürgetésre sem kerülvén 
vissza, az egyházmegye, mely a maga tulajdonához ragasz-
kodik, felhatalmazta és megbízta az elnökséget, hogy 
visszaszerzésére mindent kövessen el, egészen a peres 
eljárás megindításáig. 

A lelkészek nyugdíjintézetének felállításától egyház-
megyénk nem igen idegenkednék, de azt mind a lelkészek, 
mind az egyházak túlterheltsége tekintetéből most még idő-
szerűnek nem tekinti. 

Élénk és beható vitát keltett a prot. theol. fakultás 
ügye, melvel a tiszai ág. ev. egyházkerület határozata 
alapján Morvay F. egyh. főjegyző terjesztett elő. Abból 
indul ki, hogy a magasabb tudományos lelkészi képzett-
ségre feltétlenül szükségünk van. Ez emelte magasra lel-
készi karunk színvonalát a múltban, s a külföldi akad. 
látogatásának megcsappanása érezhető nyomokat tüntet 
fel a jelenben. Ezért itt a hazában van szükségünk egye-
temi képzésre, s miután prot. egyetem felállítása még 
csak álom, sőt a honi közvélemény felekezeti egyelem 
eszméjétől idegenkedik; ellenben 1848. óta s folyománya-
képen nem egy kisérlet tétetett s közelebbről ígéret gya-
nánt merült fel az országgyűlésen : mivel feltétlen szük-



ségesnek tartja, kívánja is, hogy ily fakultást, — ha refor-
mátust nem, úgy protestánst (a felekezetünk érdekeit 
magáhan foglaló biztosítékok mellett) és pedig akár Buda-
pesten, akár Kolozsvárit állítson fel az ország, hogy 
egyetemi magasabb képzésünk itt a hazában lehetővé 
tétessék. 

Benkő Gy. ez eszmétől idegen. Anomália szerinte a 
r. kath. fakultás; ne növeljük újabb anomáliával. Lelké-
szeink képzését nem bizná a kormány aegise alatt álló 
intézetre (hiszen^ theol. akadémiánk ügy is megmaradná-
nak! Közlő.). Állítsunk ily intézetet magunk, s a szük-
séges költséget vagy évi segély, vagy ennek megfelelő 
alakban kérjük a kormánytól. Többek hozzászólása után 
a közgyűlés szavazás út ján az előadó véleményét fo-
gadta el. 

(Vége köv.) Morvay Ferenc. 

Indítvány 
a magyar prot. irod. társaság 1900. szept. 18-án Pozsonyban 

tartandó közgyűlése elé. 

Kiindulva azon tényből, hogy magyar protestáns 
egyházunkban az egyház történetének megírásához évti-
zedek óta folyik serényen az anyaggyűjtés és feldolgozás 
részletes munkája, ügy hogy tömérdek anyag van már 
összehordva, számos történeti kérdés és tárgy feldolgozva; 
kiindulva azon gondolatból, hogy a magyar prot. irod. 
társaság azért is alakult, hogy mindkét ev. egyházban a 
történetírás munkáját is látható fényes egyházi s nemzeti 
eredményre vive, tudományos emléket emeljen magának; 
kiindulva azon szükségességből, hogy a részletek tárgya-
lását fel kell váltania az egész felölelésének i s ; s végül 
meggondolva azt, hogy valamely monumentális történelmi 
mű létrehozása által maga a társaság s általa az evang. 
prot. egyházak magoknak nemcsak szép nevet szerezhet-
nek, de mindenrendű ellenes támadások és gyanúsításnak 
legsikeresebben ellen is állhatnak akkor, midőn az ev. 
prot. igazságot hatalmas tudományos alkotásban ragyog-
tatják : 

Indí tványozzuk: mondja ki a magyar prot. 
irod. társaság közgyűlése, hogy immár elérkezettnek 
látja az időt ar ra nézve, hogy a két evang. prot. 
egyházban mozgalom történjék s döntő lépés tétes-
sék a magyar prot. egyháztörténet megírásának 
nagy ügyében. 

Szerény további nézetünk s megokolásunk, javasla-
tunk és előterjesztésünk ez ügyben még e z : 

Nem várhatunk, ne is várjunk addig, mig minden 
esperesség monographiája megjelenik, minden egyház és 
iskola története megíródik; — apró-cseprő személyiségek 
ténykedésének megállapítása s kisebb rendű események 
megörökítése ügy sem lehet még a nagy magyar prot. 
egyháztörténeti munka feladata sem, mert aztán egyrészt 
sok fától nem látjuk az erdőt, — hosszú késéssel pedig 
másrészt az eshetik meg velünk, mi megesett a németek-
kel, kik Göthe életének izszálai kutatásába annyira bele-
merültek, hogy észre se vették, mikor egy angol, tudni-
illik, Lewes * Göthe életé-«nek jeles megírásával, ha nem 

is ép megszégyenítette, de mindenesetre meglepte őket. 
Alkossunk a Baronius évkönyvei s a »Magde-

burgi századok«-nál nevezetesebb munká t ; — 100 esz-
tendő múlva utódaink csinálhatnak majd még jobbat, 
szebbet s nagyobbat! 

írjuk meg a magyar prot. egyház történetét nem — 
mint az ecclesiastica históriákkal azt Bóma elrendelni 
szokta — parancsszóra s lelkiismeretnyűgözőleg, kötelező 
paragraphusok s előírások betartása követelésével, — ha-
nem írjuk meg prot. szabadsággal, ev. ref. és ev. ág. hitv. 
irók (vagy 25-en) viribus unitis, azaz úgy, hogy a lénye-
gesekben s szükségesekben megegyezve megállapodjunk, 
egyebekben pedig szeretettel szerteágazva, ki-ki charismája 
szerint s meggyőződéséhez képest tegyen tanúbizonyságot 
az igazság mellett, a szerint, a mint kiki az igazságnak 
ezen vagy amazon oldalához közelebb férkőzhetett. 

Ugy értjük a dolgot, hogy a munkához, — mely 
mondjuk, 20 kötetre terjedne, — még vagy 3 kötet hozzá-
csatoltatnék a más véleményű protestáns nézetek befoga-
dására. Mert bizonyára vannak kérdések, melyeket nem 
egyformán fog fel a sok pro>. tudós elme. Ilyenek péld. 
az unió, az unitarizmus, a pietizmus, az orthodoxia, a 
liberalizmus, a symb. könyvek, az egyházpolitika, a nem-
zetiségi kérdés s egyéb kérdések. 

Azért, hogy — túlságos tárgyilagosságra való tö-
rekvésünkben —• se a szintelenségbe, se — egyházi 
pártállások szerint csoportosulva — egyoldalúságba bele 
ne essünk: a 20 kötetben kiosztás szerint megirt anyag-
nak még külön megbirálására s itt az ellennézet érvényesí-
tésére, de azután még ugyanitt a replikára is a 3 kötet-
ben (s még két kötetben a forrásokkal való beszámolásra) 
tért hagyni üdvösnek mutatkoznék, — lehetőleg biztosítani 
iparkodván a 20 kötetben az egységes, egyöntetű s rokon-
szellemű tárgyalást, előre megcsinálandó felosztás s meg-
állapított elvek szerint. 

Igy lebeg előttünk ideálként a magyar protestáns 
egyháztörténelem könyvének protestáns szabadsággal s igaz-
sággal való megírása! 

Ajánljuk ez indítványt a főtisztelendő s nagyméltó-
ságú elnökség s a mélyen tisztelt társaság becses figyel-
mébe ! 

Krupecz István. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Beysehlag tanár a Deutsh- Ev, Blátter aug. füze-

tében igen meleg hangon parentálja el Falh minisztert, 
ki a kultúrharc izgalmas napjaiban energikusan védte az 
állami érdekeket a római túlkapásokkal szemben. Nem 
az ő hibája volt, hogy e harc a porosz egyházpolitikára 
balul ütött ki. A Bismarck-féle politika egyoldalúságának 
áldozata volt Falk, ki az állam veszélyessé vált ul tramon-
tanizmus ellen a legnehezebb időben állíttatott csatarendbe, 
s érthetetlenül akkor szólíttatott el a harctérről, a midőn 
reá a legnagyobb szükség lett volna. Iskolaügyi törvény-



hozása s az ev. egyházszervezet maradandó alkotásaihoz 
tartozott. Ritka módon össze tudta egyeztetni az állami 
s az egyházi érdekeket; akara ta , szilárd, ideális törekvésű 
egyénisége méltán foglalhat helyet a német történet lap-
jain. Egyházi szemponthói távol állott a betüorthodoxiától, 
s nemes szívvel képviselte és védelmezte a közös ev. prot. 
érdekeket. Bismarck is megemlékezett róla memoirjaiban, 
s a prot. sajtó németországban kegyelettel adózott emlé-
kének. 

Bajorországban sok baja van az államnak s a prot. 
egyháznak az ultrarnontanizmussal Igy legközelébb Lajos 
Ferdinánd herceg spanyol neje egy felhívást tett közzé 
a spanyol lapokban a német Hösz Crescentia szentté 
avatása érdekeben, a mi tudvalevőleg igen sok időbe és 
még több pénzbe kerül. »Ez lesz az első szentté avatás Nemet-
országban — irja a hercegnő — a prot. reformáció 
után*. s aztán »ti nem is tudjátok, mennyit szenvedtek 
Németországon a katholikusok. Bátran kitartottak hitök mel-
lett, azért akarok ra jtok erőmtől telhetőleg segíteni*. A szent 
célra, a hazai népparti gyűlés módjára 5 centesimós gyűjtésre 
hívja föl spanyol atyjafiait, holott — mondja Beyshlag — 
egyszerűbb eljárás volna magához a római pápához 
fordulni egy német szentnek gratis való avatása végett. Csak-
hogy: »Romae omnia fiunt per pecuniam, el sine pecunia 
nihil fit, quod fit*. A német liberális sajtó megütközéssel 
fogadta a német hercegnőnek a pápás ultramontanizmus 
szolgalatában való eme buzgólkodásat,a melyhez méltán csat-
lakozik Cramer-Kiett bajor prot. birodalmi tanácsos buzgólko-
dása, a szekularizált benedekrendi kolostorok visszaállítása 
érdekében. Mintha csak erővel vissza akarnák fordítani 
Németországban az idők kerekeit; vissza, messze a közép-
korba! 

A bajor Gusztáv Adolf-egyesület július hó 18., 19-ik 
napján ülésezetett Memmingen sváb városban. Az ünnepi be-
szedet Braun müncheni lelkész tar to t ta ; Joch straubingi 
lelkesz pedig a francia és osztrák ev. mozgalmakat ismer-
tette. A nagy szeretetadomanyt, 6 ezer markat, Penzberg 
egyházközség kapta. Az ünnepi vendégeket Burger főegy-
házi tanácsos üdvözölte, s a hitnek és a szeretetnek 
megnövekedéséről tartott szónoklatot. 

A német centrumpárti sajtó több izben is halottnak 
nyilvánította az ó-katholicizmust. Különösen a statisztikai 
adatok egyoldalú értelmezése, olykor elferdítése terén 
méltó követője e sajtó Janssen iskolájának s az ő epigón 
tanítványainak. Azt hirdette ugyanis, hogy az ó-kath. 
keresztelesek, bérmálások, esketesek s a tanulók a val 
lásos oktatásnál fogytán vannak, tehát — ütött immár 
a végórája a német ó kath. reformmozgalomnak. Ezzel 
szemben Weber püspök, az ó-kath. egyház hivatalos or-
gánumában a minap közzetettte az 1899. évről szóló 
egyházi statisztikát, a melynek hivatalos adatai szerint 
az elmúlt évben a német ó kath egyházban volt 322 
keresztelés, 113 esketés, 427 temetés, 313 bérmálás, s 
309 kommúnió. Az 1898. évvel szemben, az igaz, hogy 
kevesebb a keresztelés 15-tel, az esketés 22-vel s a bér 
málás 60-nal, de emelkedett a kommúniók száma 21-gyel, 
s a tanulók száma a vallásos oktatasnál 100 zal. Utób-
biak tehát nem szállottak alá, mint a pápás sajtó hirdeti, 
söt inkább tetemesen szaporodtak. Igy Bádenben 1110, 
Bajorországban 295, Hessenben 107 s Poroszországban 
884 a vallásoktatásban részesülők szama, vagyis mind-
össze 2396. A klérus 61 névvel van kepviselve. Jól 
mondja Beyschlag: Igy hát ellenségei megint halottnak 
nyilvánították az ó katholicizmust, a melynek bizony 
Nemetországban igen nehéz a helyzete; Ausztriában, 
Itáliában, Németalföldön, és Amerikában azonban folyton 
emelkedőben van. A mit kiván az ember, azt el is hiszi, 

de olykor-olykor az igy is értelmezhető: a mit nem 
kiván az ember, azt le is hazudja. Hát ehhez is nagyon 
értenek az ultramontán sajtó táborában. De azért az 
ó-katholicizmus mégis él és mozog. 

Két könyv keltett föltűnést újabban a német prot. 
irodalomban. Az egyik Warneck: »Abriss einer (Jeschichte 
der prot. Missionen von der Reformation bis auf die 
(iegenwart* és Dreyer 0 . : »Undogmatisches Christenthum* 
c. müvének 5-ik, illetve 4-ik kiadasa. Warneck óriási 
szakismerettel, ritka józan itélet'el s páratlan objektivi-
tással ismerteti a prot. misszió áldásos müvét, »tavol 
minden missziói rhetorikától, mely túlbecsüli és hiper-
kritikától, mely leszállítja a misszió eredményeit*. Külö-
nösen érdekesek a pápás kinai misszióról szóló részletek, 
a melyek ma aktuális jelentőséggel is bírnak. Dreyer 
müve régi ismerősünk. Egy »Német idealista* vallomásai 
az ő műve, a melyben a vallás és a dogma egymáshoz 
való viszonyáról, az orthodoxia különböző árnyalatairól, 
s Krisztus személyiségéről és müvéről mond el tanulsá-
gos dolgokat. Katlannal szemben hangsúlyozza, hogy 
»nem új dogmara, hanem a régi evangéliumra van szük-
ségünk . . .* A »pia desideriák* fejezeteben helyesen mondja, 
hogy »Krisztus személyisége a keresztyén vallás központ ja, 
hogy az egyházi tanról a bibliához, a bibliáról a Krisz-
tushoz. s a Krisztustól az Istenhez kell térnünk*, s hogy 
»a reformáció mély vallásos-egyházi jellegű liberálizinus». 
Az is helyes állítása, hogy »nincs komolyabb küzdelem, 
mint a bűn elleni küzdelem, s nincs szebb béke, mint a 
béke az Istennel a Krisztusban*. A »dogmátlan keresz-
tyénség* azonban, Dreyer minden ügyes fejtegetései dacara 
is csak lehetetlen szóképzés és megvalósíthatatatlan ideál, 
mert a szívbeli hitnek világos tudatra emelt hitnek kell 
lennie; az ilyen öntudatos hit pedig, a nélkül, hogy tar-
talmát ne formulázza, vagyis a pozitív dogmák nélkül, 
el nem lehet. 

A kinai krízisnek az ev. és a pápás misszióhoz 
való viszonyát igen érdekesen világítja meg Warneck 
missziói folyóirata aug. füzetében. Tudvalevőleg Ketteler, 
a megölt német követ a r. katholikus, elődje Brandt pedig 
a prot. külmissziónak tulajdonítja a kinai zavarokat. A 
külhoni viszonyok s az irodalom alapos ismeretével ki-
mutatja Warneck, hogy a »keresztyenek üldözésének első 
és legkomolyabb alapja Kínában Kiautschau-nak a néme-
tek által való megszállásában keresendő*. Tehát a nemetek 
romanizáló politikájának müve a kinai krizis is, s ennek 
a politikának egyik főmestere Anzer, a kinai r. kath. 
külmisszió agilis püspöke. Hogy ez igy van, maga a pápás 
»Voce Della Verűa* is igazolja, mely hasonlóan a francia 
protektorátust nivelláló német politikának tulajdonítja a 
mai kinai állapotokat. Tehát a pápás misszió a német 
politika, s a német politika a pápás misszió szolgálatá-
ban ! Valóban szégyenfejezete ez a legújabb német kül-
politikának. A prot. külmisszióra szórt vadakkal szemben 
Warneck, oknyomozó alapon kimutatja, hogy a prot. 
misszionáriusok távol tartották magukat a politikától, s 
mig a kinai hatóságok részéről kinált kivételes kedvez-
ményeket sem vették igénybe: a pápás misszionáriusok 
közül többen »mandarin* rangot is nyerlek. Hiába, Róma 
tud alkalmazkodni a »non possumus* elv dacára is, s 
még jobban érti, hogy mit kell a zavarosban halászni. 

A bázeli missziói társulat julius 2 — 7 napjain ülé-
sezett. Egyes ágai a következők: 1. a prot. egyházi 
segélyegylet, mely millió frankot gyűjtött Svájc egvház-
községeiben. A reformációi kollekta 32 ezer frankot ered-
ményezett. Az egyes kantonok vetekednek a szeretet-
müvek gyakorlásában. 2. Izrael barátainak társulata, a 
melynek munkásságáról Heman bázeli tanár referált. A 
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társulat misszionáriusa: Laub az elmúlt évben 177 egy-
házközséget látogatott meg és 250 előadást tartott. A 
második misszionárius: Griss, Prágaba hivatott, hol bib-
liai leckéit a zsidók is látogatják. 3. A bibliai társulat, 
mely az elmúlt évben 18 ezer bibliát adott el. A biblia 
terjesztésének ügyét Mezger bázeli tanár fejtegette. 4. A 
missziói intézetek, a melyek száma indiaban 5. Kinában 4 
és Kamerumban 1. A bázeli missziói társulat ügyéről 
Öhler felügyelő referált. Évi kiadása volt 1.6461000 frank. 
A Kináról szóló jelentés sejttette azokat a zavarokat , a 
melyek napjainkban lefolytak. Annál örvendetesebbek az 
Indiáról szóló missziói jelentések. 

Az elszász-lothringiai evang. tartományegyházban 
élénk egvházias munkásság volt az utolsó évnegyedben. 
Az ápr. 24-én tartott tudományos papi értekezleten Breseh 
lelkész »Jézus Krisztusról és a mi hitünkről* értekezett ; 
a június 11-iki ev. prot. egyesületi ülésen Gerold lelkész 
tartott előadást az egyházi konfirmációi gyakorlatról, mig 
a folytatólagosan tartott általános lelkészi értekezleten 
Schneider lelkész a r. kath. és a prot. világnézetet hason-
lította össze. Még megjegyezzük, hogy az ág. hitv főegy-
házi tanács május 21—23., a ref főegyházi tanács május 
21., s a ref. zsinat május 23—24. napjain ülésezett és 
nagyobbára a gyakorlati egyházi funkciók ügyével foglal-
kozott. 

Az amerikanizmus, a »Chr. der Cbr. W.« közlése 
szerint már eddig is sok bajt okozott a pápaságnak. A 
r. kath. keresztyénségnek szabadabban mozgó amerikai 
formája ez, mely Amerikának sajátos vallásfelrkezeti és 
népességi viszonyai által van feltételezve. Ismeretes, hogy 
néhány évvel azelőtt az amerikanizmus dolgában XIII Leó 
pápa levelet is irt Gibbons kardinálishoz. A levélre 
Gibbons válaszolt is. de a választ még mindig nem tette 
közzé a vatikán. Úgy látszik, hogy a római egyházpoli-
tikai egoizmus általános visszatetszést kezd szülni Ameri-
kában, és épen Gibbons érsek az, ki a liberálisabb ameri-
kanizmus dolgában alaposan felvilágosította a »non 
possumus* elvét hirdető vatikáni. Még megélhetjük, a 
mire legújabban a »Chr. W.« is rámutatot t , hogy az 
amerikanizmus a protestantizmus egyik ágává növi ki 
magát. Innen van az ultramontanizmus ideges feszkelődese 
azokon a helyeken, a hol (p. o. Bajoror- zágban és Ausz-
triában) szabadabb szellő kezd lengedezni. Róma minden 
egyházpolitikai diadalai dacára nagyon gyengén áll a 
vallásos szellem dolgaiban; azért védekezik minden ellen, 
a mi szabad szellemű és protestáns jellegű. 

A zsidó bibliáról érdekes dolgokat közöl a »Chr.W.« 
legújabb száma. Ismeretes, hogy Európa keleti és éjszaki 
részein a zsidók érintkezési nyelve az ú. n. »Jiddisch«. 
Német és héber beszédmód ez, különböző videkek és 
nemzetiségek nyelveivel keverve (p. o. nálunk az észak-
keleti megyékben a tóttal). Bár a zsidók ismerik és ol-
vassák mindannyian a héber betűket és imakönyveket, 
valóban azonban csak nagyon kevesen ismerik a héber 
nyelvet s igy millió zsidó teljesen ismeretlen a maga 
szent irataival. Egy Bergmann nevű angol zsidó segített 
e bajon és a számos dialektussal dicsekvő sajátos zsidó 
nyelven adta ki 10 ezer példányban az ótestamentumot. 
Ugyanő az új-szövetséget is lefordította e zsidó nyelvre és 
maga a héber levél 47 ezer példányban kelt el Berg-
mann londoni tudós egy röpiratot is adott ki a zsidó 
biblia fordítása és kiadása ügyében. Mindenesetre érdekes 
mozgalom! 

Az *Evang. Bund* 13-ik évi nagygyűlését október 
1—4 napjain Halberstadt városában fogja tartani. Le-
folyását nagy érdeklődéssel kiséri a prot. s a pápás sajtó 
egyaránt. Teljes ellentétei ezek a zajos pápás német, 

osztrák vagy magyar nagygyűléseknek. Az ev. prot. érde-
kek megvédése az ultramontanizmussal szemben a komoly 
vallásos és tudományos meggyőződés hangján és fegy-
vereivel történik. A halberstadti nagygyűlésen — mint 
Luthardt lapjából értesülünk — az ünnepi szónoklatot 
Vieregge magdeburgi generálszuperintendens fogja tartani. 
A főgyűlés első napján Mayer szuperintendens »az ev. 
tar tományegyház s az uj osztrák ev. egyházküzségek«, 
Rosegger pedig, az ünnepelt s a »Los von Rom* mozgal-
mában áttért osztrák költő »Az osztrák alpesi országok 
vallásos mozgalma* c. kérdésről fog hosszasabban érte-
kezni. Az okt. 3 diki nagygyűlésen Sell brünni theol. tanár 
»a protestantizmus nyereségéről és veszteségéről* fog elő-
adást tartani. A nagygyűlés lefolyásáról annak idején 
részletesebben referálunk. A Bund tagjainak száma ma 
meghaladja a 120 ezeret. A Bund szerető gondoskodá-
sának egyik különös tárgya az osztrák vallásos reform-
mozgalom. Mint annak idején lloensbroech gróf, úgy ez 
idén Rosegger előadása is méltán feltűnést fog kelteni az 
egyházi körökben. Ideje volna, hogy a Bund törekvései-
hez hasonlóan mí is kezdenénk már mozgolódni! 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** Gian Giacomo M a u r e t t e b ú c s ú s z a v a a p á p á -

hoz című munkát fordította le olasz nyelvből és adta 
ki, Irsav József áldozatkészségével, Szab'uli Béla, a Hor-
nyánszky-cég hivatalnoka és a budapesti ref. ifjúsági 
egyesület tagja. A kis, 100 lapból álló és a Hornyánszky-
nyomda által Ízlésesen kiállított könyvecskét élvezettel 
olvastuk végig, nemcsak folyékony és minden idegen-
szerűségtől ment nyelvezetéért, hanem főként azokért a 
szép, teljesen evangéliumi alapon nyugvó fejtegetésekért, 
a melyek benne foglaltatnak. A könyvecskében legelső 
sorban is 'elmondja a szerző, Gian Giacomo Maurette, a 
külső körülményeket, a mik miatt oda hagyta a pápás 
klérust és protestánssá lelt; aztán közli püspökéhez inté-
zett lemondó levelét, — levelezését püspökével,- — kiát-
koztatását, majd pedig bebizonyítja kiátkoztatása kép-
telenségét és a római kath. egyház tanításainak szentírás 
ellenes voltát. Sorra veszi a pápás egyház biblia ellenes 
tanait és a szent irás világos tanításaival mutat ja ki azok 
képtelen és tarthatatlan voltát. — Ezek után feleletet 
ad néhány kérdésre, melyet római theológusok szoktak 
protestánsokhoz intézni, — végül pedig a pápák és püspö-
kök által az egyházba bevitt újí tásokat mutat ja ki. — 
A munka lefordításával hasznos dolgot cselekedett Szabadi 
Béla. Épen ma, a mikor a pápistaság a legképtelenebb 
erőlködést fejti ki, hogy szellemi sötétségbe boríthassa a 
világot, nagy szükség van az ilyen, szemeket felnyitó és 
elméket megvilágosító könyvekre. Gian Giacomo Maurette 
vallomásait és fejtegetéseit haszonnal olvashatja minden 
protestáns ember, mert csak hitében erősödik meg általuk; 
de hatalmas fegyver lehetnének azok a pápista butítással 
szemben is. Mindkét szempontból a legmelegebben ajánl-
juk a minél szélesebb körben való terjesztésre lelkész-
társainknak. annyival is inkább, mivel a befolyó jövedel-
met a nagylelkű kiadó a Prot. Árvaháznak engedte át . 



A munka Hornyánszky Viktornál (Akadémia bérháza) 
kapható. Ára 50 fillér. 

** K e r e s z t y é n H i t t a n é s E r k ö l c s t a n , közép-
iskolák. polgári és felsőbb népiskolák számára. Bereczky 
Sándor budapesti evang. főgimnáziumi tanarnak, az egye-
temes egyház által is elfogadott eme tankönyve immár 
a harmadik, javított kiadásban jelent meg. Szerző az új 
kiadásban igyekezett a keresztyén tanrendszert az előbbi 
kiadásokénál is egyszerűbb és világosabb formában adni, 
és ez sikerült is neki. A könyvet lapunk a megelőző ki-
adások alkalmával már részletesen ismertette, s most az 
új kiadásnál csak azt mondhatjuk, hogy az igazításokkal 
még alkalmasabbá lett a használatra. Kapható Kókai 
Lajos könyvkereskedőnél Budapesten. Ára 1 korona. 

** Ötven t e m p l o m i ének. Ev. reform, kantorok, 
tanító-növendékek és középiskolai tanulók számara. Orgo-
nára, harmóniumra és vegyes énekkarra alkalmazta 
Ilodossy Bela tanitóképzőintézeti enek- és zenetanar. E cim 
alatt kaptunk egy füzetet, mely a leggyakrabban használt 
és legszebb zsoltárok és dicséretek közül ötvenet foglal 
magában, teljesen új át írásban és harmonizálásban. Az 
énekek új atÍrására és harmonizálására szerzőt az a kö-
rülmény indította, hogy templomi énekeinknek Szotyory-
féle letétele nem igen veszi tekintetbe azt a hangterjedel-
met, a melyben a közénekles mozoghat. Ezen a bajon 
segített is, mert a felvett 50 ének kö/úl mindössze hár-
mat hagyott meg a Szotyory-féle hangmagasságban, a 
többit pedig egy, két, három hanggal is alászállította. 
A mi a kíséretet illeti, szerző egyhazias komolyságra, 
szabatos összhangzatra és szabatos szólamvezetésre töre-
kedett, és ugy irta meg azokat, hogy az énekek, pedál 
használat nélkül, harmóniumon vagy zongorán is begya-
korolhatok. A verssorok között közjátékokat nem ad, 
miután használatukat elitéli. A hangjegyek nyomása tiszta, 
könnyen olvasható. A füzetet, mely Kókai Lajos kiadá-
sában jelent meg Budapesten, s ott kapható 1 koronáért, 
szíves figyelmébe ajánljuk mindazoknak, a kik számára 
íratott. 

** Dr. L u t h e r Márton Kis Kátéja, ágost. hitv. 
evangelikus népiskolák szamára, Gvőry Vilmos magyarázó 
jegyzeteivel, Adorján Ferenc főgimn. vallastanár által 
javítva, ötödik kiadásban jelent meg. Az új kiadás a 
megelőzőktől annyiban tér el, a mennyiben a Káté szö-
vegét az Adorján Ferenc által fordított és az egyetemes 
gyűlés által elfogadott alakban adja és a szentírási he-
lyeket a revideált bibliai szöveg szerint idézi. A magya-
rázó jegyzeteket Adorján Ferenc néhol kibővítette; lénye-
ges változást azonban azok nem szenvedtek. Magát a 
Katel sem bírálni, sem ismertetni nem szükséges; ismeri 
azt mindenki, az a szimbolikus tekintély pedig, a melyet 
az evang. egyházban kivívott, a legnagyobb kezesség ér-
téke mellett. Az Adorján Ferenc állal adott szöveg hfl, 
világos, kifogástalanul magyaros. A Káté Kókai Lajosnal 
kapható Budapesten. Ára 50 fillér. 

E G Y H Á Z . 
A t i s z á n i n n e n i ref. e g y h á z k e r ü l e t , f. hó 30-án 

kezdődöleg Boldván fogja megtartani őszi közgyűlését. A 
gyűlés első napján lesz a megnyitás és az új lelkészek 
felavatása; a következő két napon pedig a rendes köz-
gyűlési ügyek kerülnek tárgyalás alá. 

A misko lc i l e lkész -ér tekez l e t i kör aug. 22-ikén 
tartotta gyűlését id. MakJáry Karoly elnöklete alatt. A 
megejtett tisztújítás szerint elnök lett: id. Sólyom Gyula 
heő-csabai. jegyző: Tóth Béla harsánvi lelkész. Targyal-
tatott a többek között ez a kérdés: Van-e szükség ev. 
ref. egyházunkban különösebb fegyelmi szabályokra ? S a 
felelet ez volt: nincs, mert minden gyülekezetres minden 
gyülekezeti tagra egyarant helyesen alkalmazható szahaly 
nem készíthető, hanem a lelkészek, tanítók s elöljárók 
példás élete, az intés, feddés s dorgálás alkalmazása azok. 
a melyekkel sikert érhetni el. Megállapíttatott, hogy a 
köri értekezlet junius, a közös julius első felében tartandó 
ezután. Kimondatott, hogy kívánatos volna, ha az egyház-
megye lelkészei rövid életrajzukat megírnák s beszolgál-
tatnák a levéltárba. ( S p . L.) 

A n a g y t ü n t e t é s u t á n - - cim alatt Mocsáry 
Lajos ir a Sárospataki Lapok legutóbbi számában, szintén 
rámutatva arra a szervezett és leplezetlen rekatholizáló 
törekvésre, a mely a legutóbbi r. kath. kongresszuson 
megnyilvánult. Erős kritikát mond arról a »szabadelvű« 
politikai iskoláról, a mely a hallgatás és a csendes meg-
nyugvás elvét ültette diada'ra az egyházi és az egyház-
politikai élet terén, és a mely még mindig nem akarja 
elismerni, hogy komoly veszély fenyegeti Magyarországon 
a protestantizmust. Most már nyilt a támadás ellenünk, 
de azért a felsőbb hivatalos körök állásfoglalásaban nem 
bizik, hanem azt hiszi, »hogy mélyebben kell szántani a 
protestantizmus híveinek alsóbb rétegeiben ; onnan kell 
jönni a felbuzdulásnak, az öntudatra ébredésnek*. Mocsáry 
Lajos e véleményéből annyit mi is magunkévá teszünk, 
hogy végét kell már vetnünk a »hallgatás* és a .bele-
nyugvás* politikájának és a protestantizmus minden rete-
gének a legkomolyabban kell, nemcsak tiltakozó szavát 
felemelnie az ellenünk nyíltan hirdetett ultramontán táma-
dással szemben, hanem munkába is állani, hogy a gáta-
kat áttöri piszkos áradat medrébe visszaszoríttassék és 
annak forrása eltömessék. Ugyané cikkében megemlékezik 
Mocsáry a tervbe vett belmissziői-egyesületről is és ariól 
részint pesszimista módon, részint kicsinylőleg nyilatkozik. 
Ebben Mocsáry nagyon megtévedt. Ő, a ki a protestan-
tizmus alsóbb rétegeiből várja a felbuzdulást és az ön-
tudatra ébredést, — nem nyilatkozott volna a belmissziői 
törekvésekről igy, ha komolyan gondolkozott volna azok 
célja felett. Azoknak az alsóbb retegeknek a felbuzdulása 
és öntudatra ébredése csak az evangélium és a protes-
tantizmus igaz megismerése es lélekbe fogadása mellett 
lehetséges, — és a belmisszió épen ezt kivánja munkálni. 
Ez az a .mélyebb szántás*, a mit Mocsáry is kíván, 
s a protestáns öntudatnak ez a megerősítése hasonlíthatat-
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lanul többet ér, mint az ul tramontán reakciónak, általa 
ajánlott , bármily tökéletes irodalmi leleplezése 

A alsó-borsodi ref. e g y h á z m e g y e lelkészei Mező-
Keresztesen tartották meg értekezletüket, mult hó 21-én. 
A kör lelkészei, három kivételével, mind megjelentek és 
istentisztelettel kezdték meg az értekezletet. Kerekes József 
elnök megnyitó beszédében rámutatott az ul t ramontaniz-
mus nyilt zászlóbontására s a felekezeti kérdések kiélesedett 
voltára. Elismeréssel szólt a kongrua-segélyről, a mit 
azonban csak kezdetnek tekint. A nehéz időkben össze-
tartásra, együttes munkára és ebbe a munkába a világi 
elem bevonására kérte fel lelkésztársait, meg levén győ-
ződve, hogy a mikor anyaszentegyházunk érdekében és 
annak felvirágzásáért küzdünk, ugyanakkor szeretett hazánk 
szabadságát és jólétét is munkáljuk. Az elnöki megnyitó 
jegyzőkönyvbe foglalása után a lelkészi értekezlet munka-
rendjét állapították meg, a mely szerint az értekezlet 
rendesen istentisztelettel nyílik meg; lesz felolvasás, a 
mely azonban bírálat tárgyát (— de talán eszmecsere 
tárgyát igen ? Szerk.) nem kepezheti ; lesz eszmecsere 
napi kérdések felett is, lesz pályakérdések kitűzése. Volt 
az értekezleten két felolvasás is. Az elsőt Illyés János 
átányi lelkész tartotta »A lelkészi nyugdí j in téze t rő l , a 
másodikat pedig Sólyom Barna egerlövői lelkész »Egyházi 
életünk bajairól és azok orvoslásáról«. — Czecz András 
zsérci lelkész aláírási ívet körözött a Prot. írod. Társa-
ságba belépésre (— ezt minden értekezleten meg lehetne 
és kellene tenni. Szerk.), a minek lett is eredménye. Az 
értekezlet újabb 3 évre ismét Kerekes Józsefet választotta 
meg elnökévé, jegyzőjévé pedig Kovács Károly egri lel-
készt. 

A k i s h o n t i e v a n g . e g y h á z m e g y e mult. hó 27-én, 
Rimaszombatban tartotta meg közgyűlését, Glauf Pál fő-
esperes és — Kubinyi Aladár felügyelő távollétében — 
Kuchta András egvházfelügyelő elnöklete alatt. A gyűlés 
a törvényszék és számvevőszék tagjait kiegészítette; meg-
tette ajánlatát a Zsedényi-jutalom kiosztása iránt ; elfo-
gadta az egyházkerületi nyugdíjintézet megmentésére ké-
szített javaslatot és az egyházkerületi közgyűlésre kikül-
dötte képviselőit. 

A k e c s k e m é t i ref e g y h á z m e g y e f. hó 18-kára 
tűzte ki közgyűlését Ceglédre. Ebbe a terminusba nem 
tudunk megnyugodni és ezennel tisztelettel fel is hívjuk 
az egyházmegye elnökségét annak megváltoztatására. Folyó 
hó 18-án és 19-én a Protestáns írod. Társaság közgyű-
lése és a belmissziói értekezlet tartatik Pozsonyban. Az 
illusztris kecskeméti ref. egyházmegye papságát és tanács-
biróit ezeken kívánjuk látni. Az egyházmegyei gyűlést 
meg lehet tartani egy héttel későbben is, s nem szabad, 
hogy annak épen szept. 18-án tartása által a papok és 
világiak egy magas egyházi érdek szolgálatától vonassanak 
el. Kérjük tehát a terminus sürgős megváltoztatását! 

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 aug. 31-én 
tartotta meg közgyűlését Nagy-Szalontán. Tisza Kálmán 
gondnok minden nagyobb beszéd nélkül nyitotta meg a 
gyűlést, követve régi hallgató politikáját; pedig a gyűlés 

méltán elvárta, hogy a mai nehéz viszonyok között hallatta 
volna szavát. Örvendetes tudomásul vették az esperesi 
és a nagyváradi leányinternátusról és a felállítandó tani-
tónőképezdéről szóló jelentést. Elhatározták, hogy az utób-
biakat sokszorosítják és megküldik a testvér egyházmegyék-
hez. Kozma Zsigmond, nagybajomi lelkészszé történt meg-
választatása folytán bejelentette aljegyzői tisztéről lemon-
dását, mit a gyűlés sajnálattal vett tudomásul. A segélyre 
ajánlások és a tanügyi bizottság ügyeinek elintézése után 
a lelkészi könyvtárak ügyét tárgyalta nagy érdeklődés 
mellett a gyűlés, és kimondta, hogy lelkészi könyvtár 
minden parókhián létesítendő. Ennek keresztülvitelére bizott-
ságot küldött ki Balogh Antal elnöklete alatt. A megválasz-
tott és megerősített ú j tanítók felesketése után sajnálat-
tal értesült, a gyűlés a szentleányfalvai egyház anyagi 
ügyeinek nagy rendezetlensége felől és szigorúan utasí-
totta az egyház elöljáróságát a bajok sürgős orvoslására. 
A közgyűlés után bírósági ülés volt, a melyen egy tanító 
és egy lelkész felett mondtak Ítéletet. 

E s p e r e s v á l a s z t á s . Az arad-békési evang. egyház-
megye gyülekezetei, másodszori szavazással Csepreghy 
György békés-csabai lelkészt választották meg esperesükké. 
Az új esperest a még folyó hóban valószínűleg össze-
hívandó rendkívüli egyházmegyei gyűlésen fogják hivatalába 
beiktatni. 

P ü s p ö k i l á t o g a t á s o k . Dr. Bartók György erdélyi 
ref. püspök, mult hó 26-án végezte be, Kenessey Béla 
főjegyző és Nagy Károly theol. tanár kíséretében a nagy-
sajói egyházmegye meglátogatását, s mint értesülünk, a 
folyó hó végén már újra egyházlátogató körútra indul. 
Ez alkalommal a küküllői egyházmegye gyülekezeteit láto-
gatja meg. Az egyházlátogatás több új és renovált templom 
felavatásával is össze lesz kötve. 

Az u l t r a m o n t á n r e a k c i ó r ó l igen hatalmasan és 
bátran nyilatkozott Komjáthy Béla országgyűlési képvi-
selő és egyházmegyei gondnok az ungi ref. egyházmegye 
mult hó 28-án megtartott közgyűlésén. Szavai mutat ják , 
hogy immár a világi, szemlélődő politikusok is látják, 
hogy az a harc, melyet az ul tramontanizmus ellenünk visel, 
nemcsak a protestantizmust, hanem egyenesen a magyar 
fajt és az állami önállóságot is fenyegeti. Érdemes be-
szédjéből, a melyhez hasonlót többet is szeretnénk hallani, 
közöljük a következő részletet: »Századok tesznek tanú-
ságot arról, hogy felekezetünket a vallás parancsai mel-
lett államunk és fa junk fennmaradásának nagy célja irá-
nyította, vezette, korlátozta működésében. Felekezetünk 
a hazaszeretettel, a szabadságra, a függetlenségre való 
törekvéssel egygyé, egymástól elválaszthatlan lett. Alig 
van ország, hol több üldözés és igazságtalanság érte 
volna a reformáció híveit, mint hazánkban. A vérpad, a 
gálya az útjelző, a merre haladtunk. És a mi felekezetünk 
mindig hű maradt e hazához ; tűrt, szenvedett és remélt. 
Soha el nem hervadható érdeme felekezetünknek az, hogy 
a magyar faj és nyelv megmentését vallási hitelvnek fo-
gadta el . . . Ma a felvilágosodás korát érjük. Az ismeret, 
a tudomány óriási lépésekkel halad. Az emberek öntu-



datra ébrednek. Érzik hivatásukat. Tudatával kezdenek 
birni jogaiknak, szabadságuknak. A megtisztulásnak indult 
fogalmak hadat üzennek azoknak, kik a nép tömegét csak 
saját önző céljaiknak eszközévé alacsonyítják le. Ez a 
derengés nem tetszik azoknak, kiknek eleme a sötétség, 
kik hatalmukat a tömegek butaságára építik. Útját akar-
ják állni a vi r radatnak. A kezökben, a bir tokukban levő 
anyagi és szellemi hatalmi eszközökkel igyekeznek az em-
beri s zabad gondolkozást elfojtani. Az egész világon 
fo lyamatban van ez a harc. Egy mesterileg megalkotott 
in tézmény, melynek tagjai nem akarnak egyesülni a tá r -
sada lommal , sőt mereven elválasztják magokat attól, 
küzd kitartó erélylyel a felvilágosodás ellen. Küzd te-
hát ellenünk is, mert felekezetünket a felvilágosodás 
szülte. Mindenütt nagy baj ez, mert ez a küzdelem 
meg aka r j a állítani a baladást . Legnagyobb baj ez nálunk, 
mert itt a harc fajunk ellen is irányul. Minden igaz 
magyar , bármily felekezethez tartozzék is, érzi és tudja 
azt, hogy ha a harc a mi levertésünklcel végződik, az 
végzetes lehet fajunkra, állami önállóságunkra«. — 
Mind egy szóig igaz e z ; de hol vannak azok az »igaz« 
magyarok az ország intéző köreiben, a kik valóban érzik, 
tudják ezt az igazságot és síkra is mernek egyszer mar 
szállani a bennünk a magyar fajt és a magyar állami 
önállóságot veszélyeztető u l t ramontán törekvések ellen ? 
Komjáthyt becsüljük éles látásáért és bátorságáért , a 
melylyel meggyőződését k imond ja ; de mondja meg ezeket 
az igazságokat ma jd ott az ország házában is, hadd lás-
suk, vannak-e ott igaz m a g y a r o k ? ! 

E l k e r e s z t e l é s a z á l l a m i a n y a k ö n y v i h i v a t a l -
ban . Kiss Péter tatai ref. lelkész a Magyar Szó aug. 
25-iki s z á m á b a n azt panaszol ja , hogy a tatai polgári 
anyakönyvveze tő két, a gör. kath. egyházból a ref. egy-
házba szabályszerűen áttért anya gyermekét , figyelembe 
nem véve az áttérésről kiadott bizonyítványt, gör. kath. 
val lásúnak jegyezte be, — s mikor ez iránt kérdést in-
tézett, azt a választ nyerte, hogy miniszteri utasí tás van 
a r r a nézve, hogy ha a kitérés az előzőleg illetékes lel-
készi hivatalnál nincs bevezetve, azon esetben, ha az 
á t térés igazoltatik is, a szülött a megelőző időben a szülő 
által követett vallás szerint anyakönyvezendő, mert a 
szülő is törvényszerint. oda tartozik, miután kitérése 
nincs bevezetve. Azonban a sértett félnek jogában áll a 
kiigazítást okmányok alapján utólagosan kérni. Olvasva 
ezt a furcsa dolgot, valóban nem tudjuk, mit gondoljunk ? 
A bürokra ta rövidlátás eredménye-e ez a hivatolt rende-
let, vagy ez is a klerikálizmus u j abb hivatalos mesterfo-
g á s a ? Bármi legyen is a forrása, a leghatározot tabban 
követeljük annak visszavonását , mert ezzel nem más 
állíttatik vissza, mint a regi hírhedt 6 heti oktatás. A 
r. kath. és gör. kath. papság dogmatikai felfogásából ki-
lolyólag sohasem vezeti anyakönyvbe a tőlük kitérteket. 
bá r a törvény azt elrendeli, s igy, ha a polgári anya-
könyvvezetők csak az általuk kiállított kitérési bizonyít-
vány alapján tekintik érvényesnek az áttérést, akkor ott 
vagyunk a kitérések dolgában, a hol voltunk a sza-

zad elején. Hát akkor mirevaló a törvény, mely a sza-
bályszerű jelentkezésekről két tanú által kiállított bizo-
nyítvány alapján az átvételt megengedi és az átvetelröl 
való értesítés megküldésével az áttérés ' befejezettnek 
jelenti ki ? A tételes törvénynek ily miniszteri utasításos 
félretolását és a klerikálizmus törvénytelen el járásának 
ily törvenyesítését meg nem engedhetjük. Tessék a pápás 
papságot a törvény megtar tására kötelezni, akkor majd 
nem lesz szükség ilyen miniszteri rendelkezésekre. Az 
ügyet oda jegyezzük sérelmeink hosszú i isz tá jara; egyhá-
zunk vezetőitől pedig elvárjuk, hogy a zavart t amasz ló 
és a klerikálizmus törvénytelenségeit támogató rendelet 
sürgős visszavonását követeljék. 

A b á n y a i e v a n g . e g y h á z k e r ü l e t f. hó 5 én kez-
dődőleg tartotta meg közgyűlését Budapesten, Sárkány 
Sámuel püspök és Zsilinszky Mihály főfelügyelő elnöklete 
alat t . Zsilinszky Mihály hosszabb beszéddel nyitotta meg 
a gyűlést. Beszédében megemlekezett a keresztyenség 
kilencszáz éves jubileumáról s sa jnála tá t fejezte ki annak 
exkluzív r. kath. jellege felett. Kemény szavakkal Ítélte 
el az ul t ramontán izga tásoka t ; bátran védte a protes-
tant izmus igazait és hazaf i ságá t ; higgadtságra, szeretetre 
intett az ellenfél erőszakosságával és szeretetlenségével 
szemben és reményét fejezte ki, hogy a sötétség hatal-
mait vissza fogja szorítani a felvilágosodottság és az 
evangeliom ereje. Alkalomszerű, ha ta lmas beszédet, leg-
közelebb egész ter jedelmében közölni fogjuk, s a lapunk 
zár takor még folyó gyűlésről jövő heti számunkban adunk 
reszletes tudósítást. 

I S K O L A . 

T a n í t ó k é p e s í t ő v i z s g á l a t . A budapesti ref. tlieo-
logia harmadévet végzett növendékei aug. 27 és 28-án 
tették le a tanítóképesítő vizsgálatot a nagykörösi ref. 
tanítóképezde vizsgálóbizottsága előtt. Kilenc theológus 
állotta ki a vizsgálatot, s közülök kettő jeles, öt jó és 
kettő elégséges tanítói oklevelet nyert. Ugyanezen alka-
lommal tett tanítóképesítő vizsgálatot a budapesti ref. 
egyház két állandósított val lástanára és két segédlel-
kész is. 

T a n á r v á l a s z t á s . A budapesti ref. főgimnázium 
fentar tó testülete az üresedésben volt la t in-magyar tan-
székre dr. Erdélyi Lajos summa cum laude vizsgázott 
és sub auspiciis regis felavatott okleveles tanárt válasz-
tolta meg. Budapesti ref. főgimnáziumunk uj tanárát a 
legszivélyesebben üdvözöljük. 

H i t o k t a t ó i k i n e v e z é s e k . A budapesti ref. egy-
házhoz Szász Karoly püspök Szánthó tiéza és Fehér 
Gyula segédlelkészeket nevezte ki uj hitoktatókká. 

T h e o l o g i a i a l a p v i z s g á l a t o k . A budapesti ref. 
theol. akadémián f. hó 6-án tar tat tak meg az alapvizs-
gálatok. Tiz másodévet végzett theologus állott vizsgálatra s 
azt sikeresen ki is állotta. Közülök 3 jeles, 5 jó és 2 
elégséges ál talános osztályzatot nyert. 



B r e z n y i k ü n n e p S e l m e c b á n y á n . A Selmecbányái 
ev. liceum egykori nagynevű, tudós igazgatója, néhai 
Breznyik János kir. tanácsos síremlékének ünnepélyes lelep-
lezése Selmecbányán f. évi szeptember 19-én fog végbe-
rnenni. Az ünnepély sorrendje a következő: 1. Ismerkedési 
est szeptember hó 18-án este 8 órakor a »Vigadó* helyi-
ségeiben Selmecen. 2. Szeptember hó 19-én reggel fél 
9 órakor gyülekezés az evangélikus liceum épületében. 
Innen 9 órakor kivonulás Breznyik János sírjához, a 
liceum ifjúságával együtt. 3. A leleplezés ténye. Ünnepi 
beszédet mond Breznyik sírjánál Ilandel Vilmos főesperes, 
— ez alkalomra írott költeményét elszavalja Ivánka István, 
az egykori tanítványok nevében koszorút helyez a sír-
emlékre Okolicsányi Gyula s a selmeci liceum gondozá-
sába adja át a síremieket. — Úgy a sírkertbe való meg-
érkezéskor, mint az ünnepély végeztével a liceum ifjú-
ságának dalosköre egy-egy dalt énekel. 4. Délben 12 órakor 
a líceumnak egykori tanítványai ünnepi ebédet adnak a 
liceum ifjúságának az a lumneumban. 5. Közebéd 2 órakor 
a »Vigadó« éttermében. 6. Kedvező idő esetén délután 
kirándulás a diákkori kedves emlékű mulatóhelyekre. 

A k e c s k e m é t i ref. j ogakadémia t a n r e n d j e az 
1900/1901-ik tanév első felében. A) Kötelezett tárgyak. 
I. Első évi jogi tanfolyam. Római jog; hetenként 8 óra. 
Előadja dr. Pázmány Zoltán. Magyar alkotmány- és jog-
történet; hetenként 7 óra. Előadja dr. Móricz Károly. 
Bevezetés a jog- és á l lamtudományokba; hetenként 2 óra. 
Előadja dr. Jászi Viktor. II. Második évi jogi tanfolyam. 
Jogbölcsészet; hetenként 6 óra. Előadja dr. Tegze Gyula. 
Magyar magánjog; hetenként 5 óra. Előadja dr. Kiss Albert. 
Nemzetgazdaságtan; hetenként 5 óra. Előadja dr. Szi-
getiig Lehel. Művelődéstörténet; hetenként 4 óra. Előadja 
dr. Kovács Pal. III Harmadik évi jogi tanfolyam. Osztrák 
magánjog; hetenként 6 óra. Előadja dr. Kiss Albert. 
Büntetőjog; hetenként 5 óra. Előadja dr. Tegze Gyula. 
Kereskedelmi és váltójog; hetenként 6 óra. Előadja dr. Bag> 
Béla. Peres és perenkivüli el járás; hetenként 5 óra. Elő-
adja dr. Bogi Bela. IV. Negyedik évi jogitanfolyam. Közigaz-
gatási jog; hetenként 5 óra. Előadja dr. Korács Pál. 
Pénzügyi jog; hetenként. 5 óra. Előadja dr. Szigethy Lehel. 
Politika; hetenként 5 óra. P^lőadja dr. Jászi Viktor. 
Egyházjog; hetenként 7 óra. Előadja dr. Móricz Karoly. 
B) Nem kötelezett tárgyak. A haszonélvezet monográ-
fiája; hetenként 2 óra. Előadja dr. Pázmány Zoltán. 
Álla mszolgálattan; hetenként 1 óra. Előadja dr. Kovács 
Pál. Közjogi szeminár ium; hetenként 2 óra. Előadja dr. 
Jászi Viktor. Közjogi szerződések; hetenként 1 óra. Elő-
adja dr. Jászi Viktor. Magánjogi szeminár ium; hetenként 
2 óra. Előadja dr. Kiss Albert. Ősi és ági vagyon a 
magyar örökjogban; hetenként 2 óra. Előadja Csilléry 
Benő — Népesedési statisztika; hetenként 2 óra. Előadja 
dr. Szeless József. 

A k e c s k e m é t i ref. e g y h á z m e g y e i t a n í t ó e g y e s ü -
l e t augusztus 24-én tartotta evi rendes közgyűlését Nagy-
Kőrösön. Losonczi László nagykőrösi képzőintézeti tanár, 
az egyesület elnöke rövid megnyitó beszédet mondott a 
mostani közoktatási rendszerről. Az elnöki megnyitó után 

Varga István körösi tanító Visszapillantás népiskolai 
oktatásunk félszázados múltjára címmel olvasott föl. Varga 
ötven évi tanítói munkálkodás után e fölolvasásával vált 
meg állásától. A közgyűlés Varga Istvánt az egyesület 
örökös dísztagjává választotta. 

EGYESÜLET. 
A S á r o s p a t a k i R e f o r m á t u s N ő e g y l e t , a mint a 

Sárospataki Lapokban olvassuk, szépen halad kitűzött 
célja felé, s ha anyagilag is kellőleg megerősödik, bizo-
nyára nagy hasznára lesz anyaszentegyházunknak. A fiatal 
egyesület eddigelé 9 tehetetlen szegényt állandó havi segély-
ben részesít és 4 munkaképtelen nőt napi élelemmel is 
ellát. Van az egyletnek már egy kisebbszerü >református 
népkönyvtára*, melyből a sárospataki ev. ref. egyház tagjai 
vallásos tartalmú, erkölcsnemesítő olvasmányokat, kaphat-
nak. Az egylet választmánya legközelebb tartott ülésén 
20 koronát szavazott meg a szegény iskolás gyermekek 
részére vásárlandó tanszerekre s ugyanannyit a tanyákon 
szétszórva élő hitsor.->osaink közt kiosztandó újlestamen-
tomra és olyan népszerű modorban készített könyvre, a 
melyből egyházunk hitelveit megismerhetik azok is, kik 
felekezetünk iskoláiba nem járhatnak. Ugyanezen a gyűlé-
sen határozta el a választmány, hogy szeptember 16-án 
délután vallásos ünnepélyt tart, 23-án pedig egy zenés 
tombolajátékot rendez, melyre a nyereménytárgyakat az 
egylet tagjai ajándékozzák. A szeptember 16-iki ünne-
pélyre felolvasóul Radácsi György theologiai tanár t nyerte 
meg a választmány. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A Prot . I r o d a l m i T á r s a s á g pozsonyi közgyű-

lése érdekében Szász Károly püspök, budadesti első lel-
kész és Puky Gyula algondnok felhívást intéztek a buda-
pesti presbitérium tagjaihoz, buzdítván őket a gyűlésen 
minél nagyobb számmal való megjelenésre. A felhívó 
szózat szerint az ügy fontossága és az idők komolysága 
egyaránt megkívánják a társaság pártolását, — s a buda-
pesti illusztris presbitériumtól el is várjuk, hogy az ügy 
fontosságát és az idők komolyságát megértve, megfelelő 
számmal fog a gyűlésen képviseltetni. 

* A p r o t e s t á n s o k , m i n t a h a z a e l l e n s é g e i . A 
jezsuita ultramontanizmus acalumniare audacferelvét vallva, 
napról-napra folytatja napilapjaiban a történelem szemér-
metlen meghamisítását. Eddig csak keresztyénségünket 
vonta kétségbe, most pedig, a »nemzeti« jubileum sikerén 
vérszemet kapva, már hazafiságunkat is kétségbe vonja. 
A mult napokban azzal vádolt meg bennünket az »Alkot-
mány«, hogy ^hatalmi étvágyunk van« és ebből kifolyó-
lag még az alkotmány elárulására is készek vagyunk, a 
mint ezt meg is tettük II. József idejében, a mikor a 
császári deszpotikus érdekpolitika által életre csiklandoz-
tatva, fegyvertársaivá s eszközeivé lettünk az osztrák 



central iszt ikus hata lmi érdekeknek a magyar a lkotmányt 
védő r. katholikusok ellen. íme , ily szemtelenül meri 
m á r meghamis í t an i , a még csak nem is oly régi kor 
tör ténetét is a jezsuita u l t ramontanizmus. Otromba hazug-
ságá ra ügyet sem vetnénk, ha nem tudnánk, hogy sok 
százezer , lelkileg elvakított magyar ember kész ezt igaz-
ságképen el fogadni ; igy azonban meg kell emlekeznünk 
róla, hogy a vádat, a történelem igaz ítélete a lapján a 
l egha tá rozo t tabban visszautasí tsuk és a r ra intsük az ultra-
montán saj tót , hogy a mikor az a lkotmány e lárulásának 
ocsmány rágalmát szórja r e á n k : veszedelmes tűzzel ját-
szik. A ki üvegházban lakik, ne dobálódzék, mert maga 
val lhat ja kárát . A hazal iat lanság és a lkounány-elárulás 
tekintetében elég szemét van az u l t ramontan izmus saját 
a j t a j a e lő t t ; sepergessen tehát ott, de a sa já t szemetet 
ne kotor ja a mi házunk elé, mert annak ott nem volt 
és nem is lesz helye soha. 

* K ö n y ö r g é s a z e l t é v e l y e d e t t e k é r t . A papás »nem-
zeti keresztény* jubileum alkalmából Bubics Zsigmond 
kassai római katholikus püspök pásztorlevelet intézett 
híveihez, s hozzá egy, e lmondásra ajánlott imádságot is 
csatolt. Ebben az imádságban olvassuk a következő épü-
letes passzus t : »Legyen mindenkor ra j tunk a Te szent 
áldásod, hogy az egyetértésnek, a keresztény szeretetnek 
szelleme soha el ne hagyjon bennünket , hogy a Te anya-
szentegyházad viruljon a mi hazánkban s a mi hazánk 
dicsőséges életet eljen az Anyaszentegyházban, hogy azok 
is, kik nem ugyanabban a hitben, nem ugyanazokkal az 
egyházi kegyszerekkel élnek, mint mi, de velünk együtt 
szintén a Te gyermekeid, velünk együtt ismerjenek el 
Téged Urok és Istenök gyanánt , hogy elismerve és belatva, 
hogy ők is a Te egyházadnak voltak valamikor tagjai, ne 
visszavonást , ne gyűlölséget táplál janak szivökben a Te 
és a mi anyaszentegyhazunk iránt, hanem keresztény 
érzelmektől lelkesülve, segítsenek föntartani azt a szelle-
met, mely Krisztusé, mely régente az egész, osztatlan 
magyar nemzeté volt. Távoztasd el tehát közölünk a val-
lási visszavonás ádáz szellemét, mely csak közös vesz-
tünkre lehet, nem ugyan vesztére a Te egyházadnak, 
melyet örök, meg nem ingatható a lapra építettél, de vesz-
tére e nemzetnek, ha az visszavonásba, vallási viszály-
kodásba siílyed. Te világosítsd föl az ő elméjöket és 
szivöket, hogy belátva azt, miszerint a Krisztus egyháza 
csak egy lehet, lelkök vágyódása őket az igaz, a nem 
változó, a mindig egyazon alapon és tanításon nyugvó 
egyházba vezesse*. — Ez a szép könyörgés mi érettünk, 
szegény eretnek pro tes ' ansokér t hangzik, a kik, a kegyes 
főpásztor szerint, nem ismerjük el Istent Urunk és Iste-
nünk gyanán t , — a kik visszavonást és gyűlölséget táp-
lálunk sz ivünkben Isten és az ő egyhaza ellen. Valóban 
szép 'keresz tény* beszéd. A farkas könyörög a bárányér t , 
hogy vegye el az Isten annak vérengző természetét ! 
»Óh I s t enünk! világosítsd fel az ö elméjöket és s/ ivöket. 
Cselekedjed, hogy Téged ismerjenek el velünk együtt 
Urok és Istenök gyanánt , hogy elismerve és belatva, 
hogy ők is a Te egyhazadnak voltak valamikor tagjai : 
ne visszavonást , ne gyűlölséget táplál janak szivökben Te 
és mi, a te igaz anyaszentegyházad iránt, hanem keresz-
tyén ér/.elmektól leikesülve, segítsenek fentartani azt a 
szellemet, a mely Krisztusé!* Igy könyörögjünk mi ' e r e t -
nekek*, — s igy lesz az igaz és Istennek tetsző. 

* F r á z i s é s v a l ó s á g . A római katholicizmus a 
for radalmak es a tarsadalmi es politikai gaztettek szülő 

anyjának a protestantizmust szokta feltüntetni, s ezzel 
szemben önmagát mulatni fel úgy, mint a morál s a 
társadalmi és állami rend egyetlen forrását és őrét. Ezt 
hallottuk hangoztatni a most lezajlott r. kath. kongresz-
szuson is és a genfi tőr és a mon/.ai golyó ellenében, 
mint egyeden ha ta lmas védőfalat, a r. kath. morált láttuk 
felállíttatni. Ha azonban a történelem lapjait forgatjuk es 
azokon a forradalmak, lázidások, királygyilkosságok veres 
krónikáit olvassuk, — maga a meg nem hamisí tható his-
tória tesz bizonyságot a mellett, hogy a pápistasag dicse-
kedese nem egyéb üres frázisnál, a valóság pedig az, 
hogy mindannak, a mit a protestantizmusra szeretne rá-
kenni, épen ő maga volt a szülő anyja és tápláló dajkája . 
Nem terjeszkedve ki a pápista talajon támadt s a pápa-
sag és papság által tamasztott véres háborúkra és forra-
da lmakra , csupán a királygyilkosságokról és koronás fők 
ellen elkövetett merényletekről adunk alabb, egyik munka-
társunk közlései a lapján , kimutatást , csupáncsak a fonto-
sabb adatokat sorolván fel. Beszéljenek az adalok magok 
s tegyenek bizonyságot a felöl, hogy mennyiben igaz 
alapja a r. katholikus morál a szeretetnek, türelemnek, 
társadalmi és allami rendnek — 1561-ben Erzsébet angol 
királynő ellen összeesküvés szövődik; az összeesküvők 
római katholikusok. 1589-ben III. Henrik francia királyt 
meggyilkolja egy dominikánus szerzetes, Klement J a k a b 
és V. Sixtus pápa a gaztettet a Krisztus váltságával 
hasonlí t ja össze. 1605 ben levegőbe akar ják röpíteni az 
angol parlamentet , a királylyal. I. Jakabbal együtt ; 
az összeesküvők római katholikusok. 1610 ben IV. Hen-
rik francia királyt meggyilkolja Ravaillac Eerenc szer-
zetes. 1631-ben Gusztáv Adolf svéd király ellen egy 
jezsuita követ el merényletet. 1648-ban Oraniai Vilmost 
lelövi Gerard Baltazar, egy római katholikus és a »katho-
likus* spanyol király, II. Fülöp, egész családját nemesi 
rangra emeli. 1852-ben Merinó r. kath. pap, 1856-ban 
Fuentes szerzetes követ el merényletet Izabella spanyol 
királyné ellen. 1894-ben Carnot francia köztársasági 
elnököt meggyilkolja Caserió egy olasz r. kath. anarkista. 
1898-ban Görögország kiralya ellen követnek el merenv-
letet Kardiszi és Georgis gör. katholikusok 1898 ban 
Magyarország királynéját szúrja szivén Luccheni, egy 
olasz r. kath. anarkis ta . 1900-ban Umberto olasz királyt 
lövi le Bresci egy olasz r. kath. anarkista . — Sapienti sat. 

* A k é t f é l e m é r t é k . A farizeusi szunyogszürés és 
a teve elnyelése talán sohasem nyert oly szomorú de-
monstrációt, mint napja inkban, a protestantizmus és a 
klerikalizmus mozgolódásainak a megítélésében. A mint 
a klerikális saj tó szá rnyára bocsátotta a protestáns poli-
tikai párt kacsahirét , a liberális (?) magyar sajtó azonnal 
tüzet kiáltott és kétségbeesve verte félre a vészharangot , 
hogy elhárítsa a nemzeti veszedelmet. Abból a kacsa-
hirből egy szó sem bizonyult igaznak, s ime mégis mily 
ór iás felháborodást t ámasz to t t ; egyes liberális lapok mar 
egvene.-en a kormányt szólították fel megtorló intézke-
désre. Az elmúlt napokban a r. kath. kongresszus nyiltan 
hirdette a r. kath. társadalmi és politikai szervezkedés 
szükségességét; hadat izent mindennek és mindenkinek, 
a mi és a ki nein római kathol ikus; a néppart pénzt 
gyűjt felekezeti politikai célokra, agital, fanatizál, — és a 
liberális (?) napi saj tó hallgat mélyen, nem lát veszedel-
met mind ebben, sőt ítélete szerint a r. kath. kongresszus 
komolvan. minden felekezetie.skedés és szertelenség nélkül 
folyt le. Igazan furcsa időket elünk ; nálunk ma tnar a 
fehér fekete és a fekete fehér. Ketsegbe kellene esnünk 
a megítélő képesseg eme felfordulásán, ha nem tudnánk, 
hogy mindez nem egyeb, mint piszkos, haszonleső politika, 
a mely a hatalomhoz szegődik s képes cserben hagyni 



az igazságot, csakhogy maga töltőzhessék. De hiszszük, 
hogy nemsokára el fog jönni a megtisztulás kora, a mely 
le fogja dönteni azt a nagy hamis bálványt, a mely ma 
megfertőztet mindent, s visszaadja a lélek, a gondolkozás 
szabadságát és helyességét, a melynek ma annyira híjá-
val vagyunk. Üli repüljetek elő kivánt idők sebesen! 

F e l h i v á s a debrecen i — 1879/80-ik i sk . év. v é g é n 
f e l o s z l o t t — k o l l é g i u m i t ű z o l t ó - t á r s u l a t v a l a m e n n y i 

t a g j a i h o z ! 

Kedves bajtársak! Bizonyára nem feledtétek még el, 
hogy mi volt mindnyájunkra nézve a debreceni kollégiumi 
tűzoltó-társaság. — Azt is jól tudjátok, hogy a világ ez 
időrendileg legelső önkéntes tűzoltó-egyletének feloszlása 
alkalmával, saját nevünk aláírásával ellátott s feltétlenül 
kötelező iratot állítottunk volt ki a tekintetben, hogy 20 év 
múlva, tehát a most folyó esztendő őszén Debrecenben 
találkozni fogunk. — Ez a kötelező irat 20 esztendő óta 
a főiskolai nagy könyvtárban őriztetett; mi pedig, mint a 
szóban forgó társaságnak a feloszlás évében elnökei és 
jegyzője ez iratot egyik előkészítő értekezletünkön köte-
lességszerüleg felbontván, annak nyomán a következőkben 
állapodtunk meg: 

1. A 20 éves találkozót folyó 1900. év október 7-én 
(hetedik) tartjuk meg itt Debrecenben. E napon d. e. 9 óra-
kor a nagytemplomban istentiszteletre megjelenünk, a 
mikor elnökünk, Bögös Lajos, fog prédikálni. — Istentisz-
telet után közgyűlésre vonulunk le a főiskolai akadémiai 
5-ik terembe. 

2. E találkozónkon kötelező iratunk értelmében 
minden azt aláirt, még életben levő s a haza földéről 
nem száműzött tagtársunk megjelenni tartozik; és pedig 
mellén a szabályszerű piros rózsával (lehetőleg a régivel!) 
és a netalán nála maradt tűzoltó eszközzel. 

Mi a társaságot mindig jellemző szigorú fegyelem 
hangján csak az 1879/80-ik isk. évbeli tagokkal rendel-
kezhetünk; de természetesen ez ünnepélyünkön igen szivesen 
látunk mindenkit s szivesen látjuk különösen azokat, kik 
e hírneves s nemes társulatnak valaha mi ellőttünk tagjai 
valának. 

Felhívjuk azonban azokat, kik a feloszlás évében 
társulati tagok voltak, hogy lakásukat, teljes cimökkel 
szeptember 10-ig alelnök Erőss Lajossal (Debrecen. Dara-
bos-utca 33. sz.) fudatni szíveskedjenek. 

Kiadtuk Debrecen, 1900. aug. 27. 
Bögös Lajos, Eröss Lajos, Dicsöfy József, 

elnök. alelnök. jegyző. 

GYÁSZROVAT. 
N a g y Béla , a szkárosi ref. egyház lelkipásztora, 

élete 40-ik, papsága 12-ik évében f. évi augusztus hó 
24-én elhunyt. 

Mikola György sajó-gömöri evang. lelkész és al-
esperes f. é. hó 27-én, 

B r e c h t H e n r i k mekényesi evang. lelkész, volt 
egyházmegyei főjegyző és alesperes f. é. augusztus hó 
29-én elhunyt. 

Nyugodjanak békével! 

Szerkesztői üzenetek. 
H. S. Chicago, — A. F. P o z s o n y . Megkaptuk. 

Köszönjük. Mihelyt lehet, felhasználjuk. 
E. L. D e b r e c z e n . A felhivás csak szombaton ért 

hozzánk, a mikor lapunk már sajtó alatt volt, s igy azt 
csak most hozhatjuk. Szives üdvözlet a pozsonyi viszont-
látásig is. 

P á l y á z a t . 

Az eltávozás folytán megüresedett biai lelkészi 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

Az egyház III. osziályú ; javadalma 2040 korona. 
A megválasztandó lelkész állását 1901 ápril. 24-én 

foglalhatja el. 
A kellően felszerelt pályázatok Konez Imre vértes-

aljai espereshez Seregélyesre (Fehér m.) küldendők októ-
ber hó 5 ig. 

Budapest, 1900. szept. 5-én 
Szász Károly, 

1—2 püspök. 

Pályázat tanári állásra. 
A liésmárlá ág. h. ev. ker. liceum pártfogósága 

két rendes tanári állásra hirdet pályázatot és pedig 
egy klasszika-filológiai és 
egy magyar-latin tanszékre. 
J a v a d a l m a z á s : okleveles tanárnak 2000 korona 

törzsfizetés, 480 korona lakbér és 100 korona ötödéves 
korpótlék. 

Megjegyzendő, hogy az intézet államsegélye folya-
matban van. 

Ennek elnyerése után a törzsfizetés 2400 koronára 
emeltetik és a megválasztott tanárok idővel, üresedés ese-
tén a 2800 illetve a 3200 korona fizetési fokozatba lép-
nek elő. 

Az intézet rendes tanárai az országos tanári nyug-
díjintézetnek kötelezett tagjai. 

Okleveles tanárok hiányában helyettes tanárok alkal-
maztatnak évi 1600 korona fizetéssel. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. 

A szabályszerűen felszerelt folyamodványok folyó 
évi szept. hó Iá-kéig alulírott lic. felügyelőhez nyúj tan-
dók be. — Késmárk 1900. aug. havában. 

Dr. Schvarz Károly, 
3—3 lic. felügyelő. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYANSZKY V I K T O R CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerki'szlüs^g : 

I X . kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 
c imzendök. 

Kiadtf-liivatal : 
Ilornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

hérhá/ í i , h o v á az elöfi7. éa h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. 

Eyyes szám ára 40 fii. 

Dr. Zsilinszky Mihály megnyitó beszéde a 
bányakerület közgyűlésén. 

Méltóságos és főtisztelendő egyházkerületi 
közgyűlés ! 

Szivem mélyéből fakadó hitrokoni szeretet-
tel ós tisztelettel üdvözlöm a bányai ev. egyház-
kerületnek egybegyűlt összes képviselőit és elöl-
járóit. 

Jól esik együtt látnom azokat, a kik nem-
csak kötelességszerűen, de szivök készsége által 
indíttatva jelentek meg, hogy az elnökséggel 
együtt, egy óv lefolyása után visszatekintsenek 
a végzett munkár a, a tapasztalható előmenetelre, 
esetleg hanyatlásra, s ehhez képest igyekezzenek 
egyházunk javát előmozdítani. 

Előttünk a magasztos cél ós a nehéz fela-
dat, hogy az evangéliom eszméit átvigyük híveink 
lelkébe ós életébe; hogy a munkában egymástól 
lelket ós erőt nyerve, tovább építsük Istennek 
országát a földön. 

A lefolyt egyházi óv azonban nagyobb jelen 
tőséget nyert a többinél, két oknál fogva. Elő-
ször azért, mert a keresztyénség XlX-ik száza-
dát ez évben töltöttük be; másodszor azért, mert 
a hazai keresztyénség ós a magyar alkotmányos 
királyság megalapításának 900 éves jubileumá-
nak napjait is megértük. 

Mind a kettő olyan alkalom, mely komoly 
gondolatokat ébreszthet mindazok lelkében, a 
kik az emberiség haladásának nagy érdekei 
iránt lelkesedni tudnak. Mind a kettő ünnepé-
lyes hangulatot kelthet különösen az evang. egy-
ház tagjaiban, a kik az emberiség haladásának 
előmozdításával ós a keresztyénség tökéletesebb 
felfogásának előnyeivel dicsekedhetnek. 

Valóban az ember lelke szinte elszédül, ha 
egy pillanatra csak azon főbb eseményekre és 
változásokra gondol, melyek a lefolyt XIX. szá-
zad alatt a politikai és egyházi, a tudományos 

és művészi, az erkölcsi ós társadalmi téren tör-
téntek. 

A század hajnalán ott látjuk az óriási for-
radalmi átalakulásokat. A kard felszabadít ós el-
nyom nemzeteket. Az ékesszólás és ész fegyve-
rei kivívják a polgári és politikai szabadságot; 
mig a megtestesült »Ész« bálványának felállítása 
veszélyekbe sodorja az egyházat és a vallást. 
A világi és egyházi hatalom óriási harcokat vív 
egymással. A szabadság ós egyenlőség, a test-
vériség és nemzetiség eszméi nagy zavart okoz-
nak a szivekben és az államokban. A népek 
összetartozandóságának régi formái ós kötelékei 
darabokra törtek, hogy új államalakulásokat 
hozzanak létre. A szabadság és jobblót utáni 
vágy ismételve forradalmakba keverte a népe-
ket, mig végre sok véres erőfeszítés után a faji 
egységen alapuló »nemzeti államok« kiépítése 
lett a népek ós népvezérek legkedveltebb jel-
szavává. 

Kétséget nem szenved, hogy e törekvések 
eredménye lett a század legnagyobb jelentőségű 
három eseménye: az olasz és német egység 
proklamálása és a római pápa világi hatalmának 
megtörése. Valóban a XÍX-ik század politikai 
élete viharos, fejlődése pedig rohamos volt. 

A tudomány terén a régibb századoknak 
egyike sem mu'a tha t fel oly meglepő és magasz-
tos felfedezéseket, mint a lehanyatlott század. 

A természet kitárta t i tkait; új meg új tudo-
mányágak keletkeztek. Nagy szellemek új fényt 
arasztottak az emberiségre. Tisztább fogalmaink 
vannak az égről és a földről; az emberről ós a 
társadalomról; a lélekről ós a vallásról. A ten-
ger megszűnt a népek elválasztója lenni. Vasutak 
szelik át az országokat és kisebbé teszik a föl-
det. A villany röpíti tovább gondolatainkat; az 
hajt ja gépeinket, az világítja városainkat, az 
viszi át hangunkat egyik országból a másikba. 
Csak az van hátra, hogy a levegőben szabadon 

ógetlen birodalmát! 
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repülve bejárjuk a csillagok v( 



A mi lehetet lennek látszott, az ma könnyűvé 
vál t ; a rendkívüli nem lep meg többé senkit. 
Valóban a tudományok terén párat lan esemé-
nyeket képes felmutatni a XlX-ik század. 

De, — vájjon ezzel valóban boldogabbá is 
lett-e az ember i ség? 

Vájjon az észnek fénye képes-e kielégíteni 
a sziv vágyait, ós a kedélyvilág követelmé-
nyei t? 

Vájjon az emberi nyomor és szenvedés 
megszűnt-e, avagy csak lényegesen csökkent-e ? 

A természet tudós azt mondja, hogy: igen; 
a bölcsész ós theológus azt állítja, hogy: nem. 
Amaz az ész és természet korlátlan ha ta lmára 
hivatkozik ; emezek a lélek rejtélyeit, a val lás-
erkölcsi eszmék végtelen világát állítják szembe. 
Az ellentétes felfogások közötti harc re t tenetes; 
évről-évre élesebbé, hevesebbé válik. Zaját ós ha-
tását súlyoson érzi az egyház, érzi a társadalom, 
mely iránytalan vergődésével az egész világ 
tudósait és államfórfiait foglalkoztatja; de melynek 
eddig csak az a tanulsága, hogy a vallás ós er-
kölcs nélkül sem család, sem egyház, sem állam 
nem kormányozható. 

Messze vezetne, t. közgyűlés, annak fejtege-
tése: minő viszontagságokon ment keresztül az 
egyetemes keresztyén egyház és különösen a mi 
magyarhoni evang. egyházunk a lefolyt század 
alat t? 

Pedig é rdemes ós korszerű volna részletes 
és alapos tanulmány tárgyává tenni a r. kath. 
egyház azon intézményeit, melyekről a hires 
protestáns angol történetíró, Macaulay, azt irta, 
»hogy talán még akkor is fenn fognak maradni, 
midőn valami ujzeelandi utazó egy nagy puszta-
ság közepett, a londoni hid egyik tör t ive-
zetén foglal helyet, hogy Szt. Pál romjait le-
ra j zol ja 

Érdemes volna megvizsgálni magasabb szem-
pontokból az evang. protes táns egyház szervezetét, 
szakadozottságának és erőtelensógének okait, 
— és összevetni azt a szellemi erőt, mely te l -
jes fényében különösen az angol ós német theo-
lógiai és történelmi irodalom hata lmas alkotásai-
ban ragyogott. Es mindenek felett é rdemes és 
szükséges lenne a magyarhoni ev. protes táns egy-
ház fejlődósének belső erőit kimutatni , hogy 
ki tűnjék: mennyire haladtunk előre tudományban, 
irodalom és hitbeli buzgalomban egy század le-
folyása a l a t t ? ! 

Ezt azonban szabadjon ezúttal csak hálás 
gondolkodási tárgyul vetnem fel, a végett, hogy 
a század egyházi eseményeinek gonclolatbeli fel-
idézése és fontolgatása által tanuljuk megbecsülni 
apáink szent örökségét, a kik nekünk nehéz 
viszonyok között, nagy küzdelemmel, nagy ön-

megtagadással , lelki, testi szenvedéssel megszerez-
ték az a szabadságot és azt az önkormányzatot , 
melyet most már háborít lanul felhasználhatunk 
szeretett ev. egyházunk emelésére és felvirágoz-
tatására. 

Vajha méltóan fel tudnók használni leg-
újabb küzdelmeinkben is ! 

Mert különös napokat élünk. A magyar ke-
resztyénség és a magyar királyság kilencszáz 
éves jubileuma sajátságos fej leményeket hozott 
napfényre. Az evangéliumhoz hű magyarhoni ke-
resztyének és az alkotmányos szabadságért hiven 
küzdött protestáns rendek fiai, fájdalom, távol 
maradtak a kétségtelenül nagy és szép jelentő-
ségű ünnepélyről ; mert annak rendezői kizárólag 
a magok számára kívánták lefoglalni a magyar 
királyság ós keresztyénség ünneplésének jogát. A 
mi Esztergomban törtónt, a mi ott elmondatott, az 
méltó volt az ünnepély jelentőségéhez; de kétsé-
gen kivül szebb lett volna minden, ha az ország 
szivében, testvéri szeretetben egyesülve, vala-
mennyi hazai keresztyén felekezet, sőt az egész 
ország együtt ünnepel t volna ! 

Hogy nem igy történt, sajnálni lehet; hogy 
a béke főpapjának bölcs szavai után a gyűlöl-
ködés szűkkeblű vezéreinek szeretetlen hangja 
zavarta meg a jó hangulatot , azt már fájlal-
nunk kell. 

De ne keressük ennek okait. Szomorú idők 
reminiscenciái ujulnak fel emlékezetünkben, mi-
kor azt a kizárólagosságot látjuk, mely a földnek 
és égnek minden dicsőségét csak magának tulaj-
donítja. Ám higyjék és hirdessék, hogy Istennek 
napja egyedül csak ő reájuk süt; hogy az üdvös-
ség egyedül nekik van fenntar tva; hogy a magyar 
ál lamnak erőt ós ethikai tar ta lmat egyedül csak 
ők kölcsönözhetnek, hogy a civilizációnak ós tudo-
mánynak egyedül ők a terjesztői stb. Ám le-
gyen. Ne háborgassuk álmodozásaikat. De az élet, 
a tapasztalás és a történelem el lentmond;az irás 
pedig azt mondja: »a ki magát felmagasztalja, 
megaláztatik!« 

Nagy hiba lenne, ha mi ellenfeleinknek 
sértő kitörései által hasonló ki törésekre engednők 
magunkat ragadtatni . Valóságos hazaellenes bűnt 
követnénk el, ha a békétlenséget és gyűlölséget 
szitó apostolok balga beszédei által felingereltetve, 
hasonló gyűlölettel segítenők előidézni hazánk 
tör ténelmének azt a gyászkorszakát , melyre jó-
lelkű, felvilágosodott róm. kath. honfi társaink és 
r. kath. történetíróink is csak borzalommal szoktak 
emlékezni. 

Tudom, hogy nehéz az önmegtagadás eré-
nyének gyakorlása akkor, mikor magasrangú 
pártvezérek az egész világ előtt nyíltan hirde-
tik, hogy a reformáció a ta tár járáshoz és a 



török pusztí táshoz hasonló csapást jelent. Tudom, 
hogy nehéz az indulatnak ellentállni, mikor érez-
zük és látjuk, hogy egyházunk és hazánk leg-
szentebb érdekei vannak veszélyeztetve közép-
kori felfogású emberek által, ü e gondoljunk 
arra , hogy a mi vallásunk a szeretet vallása, 
mely önmegtagadást követel tőlünk; azt hirdet-
vén, hogy még azokat is szeressük, a kik ben-
nünket átkoznak. 

Hiszen a reformáció áldásait a magyar nem-
zet és a hazai keresztyén vallás történetének 
nyilt meghamisí tása nélkül eltagadni nem lehet; 
még kevésbé lehet az állam fentar tásának ércle-
mét egyedül a r. katholicizmus számára lefoglalni. 
A protes tant izmusnak kétségtelenül hazánkban 
is nagy küzdelmei voltak; de dicsőségére legyen 
mondva, meg tudta védeni nemcsak vallási 
keresztyén elveit, de meg tudta védeni Magyar-
ország alkotmányos szabadságát és független-
ségét is ! 

Azok az eszmék, a melyeket a protestantiz-
mus eleitől fogva hirdetett , közelebb állának az 
első magyar király keresztyénségéhez, mint azok, 
melyeket ujabb elleneink hirdetnek ! Apáink nem 
egyszer muta t ták ki a letűnt századok viharos 
országgyűlésein tudományos érvekkel, hogy a 
protestánsok hívebben követik a Szt. István 
király II. dekré tumában körülir t keresztyén esz-
méket, mint az ő üldözőik. És bizony ma is 
nem nagy tudomány kell annak bebizonyításá-
hoz, hogy a protestant izmus evangéliumszerű 
elvei és eszméi, melyek úgyszólván a lefolyt 
XlX-ik század uralkodó eszméivé lettek, kedve-
zően és áldásosán át teremtő hatással voltak a 
világra s ebben magára a róm. katholiciz-
musra is! 

Ime a tudományos vizsgálódás szabadságá-
nak jogát ma már a római szentszék sem meri 
mereven megtagadni. A r. kath. egyház ügyeinek 
intézésében jogos részt követel magának a világi 
elem és a protestánsokéhoz hasonló autonómiá-
nak hata lmas szószólói vannak a r. kath. egyház 
kebelében is! A lelkiismeret szabadságának tanát 
immár a világ minden művelt nemzete elfogadta 
ós törvénykönyvbe foglalta! Szóval: a reformáció 
tanai és elvei észrevétlenül és feltartóztathatlanul 
érvényre emelkednek, azoknál is, a kik azokat 
kárhoztat ják. 

Ezek a tények megnyugtató hatással lehet-
nek a protestánsokra nézve ; mert ezek biztos 
zálogát képezik annak, hogy az igazságnak elébb 
vagy utóbb győznie kell. A győzelem napja pedig 
a felvilágosodás haladásával, a sötétség embe-
reinek nagy rémületére, erős léptekkel közele-
dik. Nem csak a szünetnélküli haladás szelleme, 
nemcsak a tudomány és közműveltség, nem is 

csupán a protestáns egyház szellemi hatása 
fogja azt előidézni, hanem elő fogja idézni a 
magasabb eszméktől vezérelt józan gondolkodású 
és alkotmányos érzelmű r. katholikus hazafiak 
önzetlensége, humanitása és hazaszeretete is. 

Es erre nekünk biztos kezességül szolgál 
hazánk és egyházunk története, melynek tanú-
bizonysága szerint a jogainkat és szabadságain-
kat biztosító alaptörvények megalkotásában há-
lára kötelező módon a hazáért, a vallásért, a 
szabadságért és igazságért lángoló liberális r. katho-
likus férfiak mindenkor lelkesen közreműköd-
tek, apáinkkal együtt küzdöttek, küzdenek ma, 
és remélhetőleg küzdeni fognak a jövőben is. 

A mig ilyen liberális r. kath. hazafiak lesznek, 
addig nem kell félteni se a hazát, se a protes-
tánsokat, se a róm. katholicizmust. 

Gondoljunk csak vissza a száz év előtti 
eseményekre, az 1790—91 -ki vallásügyi törvé-
nyek megalkotására, miclőn a magyar r. katholikus 
főurak (gr. Batthyáni Alajos, gr. Zicliy Károly 
az ország birája, Ürményi József stb. stb.) az 
ország tapsai közt védelmezték a protestánsok 
ügyét. Gondoljunk a harmincas évek küzdel-
meire, mikor a követek házában néhány türel-
metlen főpap ellen épen a r. katholikus világi kö-
vetek küzdöttek leglelkesebben, úgy hogy Kölcsey 
Ferenc, a költőfilozóf, örömmel jegyzi fel napló-
jába, hogy Luther és Kálvin fiai összetett kézzel 
nézték a r. katholikus hazafiak küzdelmét az igaz-
ság mellett. 

Mert az evangeliom tanai, mint az igazság 
napjának sugarai, ellenállhatlanok. 

Az alkotmányos szabadság, melyhez ragasz-
kodunk; a keresztyén testvériség, melyet hirde-
tünk ; a törvény előtti jogegyenlőség, melyet 
követelünk ós mindenekfelett a jog, törvény ós 
igazság, mely előtt meghajlunk, olyan erős véd-
falat képeznek, melyet egyesek szent ürügyek 
alatt megtámadhatnak ugyan, de le nem dönt-
hetnek soha! 

A mi szellemi fegyvereink kipróbált fegy-
verek és említett szellemi szövetségeseink a 
kor haladtával csak szaporodhatnak. Bízzunk 
ezen szövetségeseinkben; de bízzunk önmagunk 
erejében is! Soha ne feledjük, hogy egyházunk 
belső életének erőforrásait önmagunkban, lelkes 
tevékenységünkben kell keresnünk, mert a haladó 
kor szelleme is csak azokhoz marad hű, a kik 
tőle el nem pár tolnak! 

Dolgozzunk tehát fáradhatatlanul és küzd-
jünk rendületlenül az evangéliomnak örökké 
fénylő fáklyája mellett, mig nappal vagyon. 

A közgyűlés tárgysorozata sok fontos ügyet 
terjeszt önöknek bölcs határozata elé. Midőn 
ezeket becses figyelmükbe ajánlanám és arra 



kérném, hogy kötelességeik teljesítésében vezé-
relje a kitartás, hűség és állandó szeretet a 
hazához és az ev. egyházhoz, — a gyűlést meg-
nyitottnak nyilvánítom. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai évet megnyitó beszéd. 

Elmondatott a budapesti Kálvin-téri templomban, a budapesti ev. 
ref. főgimnázium tanévének 190"}., szept. 10-én tartott megnyitó 

ünnepélyén. 

A budapesti ref'. egyház nevében szívből s örömmel 
üdvözlöm itt, egyházunk templomában az egybegyűlt 
nemes tanuló ifjúságot! Üdvözlöm azokat, a kiktől csak 
két rövid hónappal ezelőtt vevénk búcsút, s a kik most 
visszatérték az anyaiskola kebelére, hogy folytassák itt 
megkezdett tanulmányaikat ; —va lamin t szívből üdvözlöm 
azokat is, a kik, mint iskolánk új polgárai, most léptek 
be az intézet kötelékébe. 

Igazsagtalan volnék, ha rosz néven venném a fiatal-
ságnak, hogy rövidnek, gyorsan elröppenőnek találta a 
szünidőt .— Rövidnek? Ám mi ebből a tanulság? Nemde 
az, hogy mert rövid az idő és gyorsan repül, azért gaz-
dálkodni kell vele, s azért gondosan fel kell azt használ-
notok, kedves ifjú barátaim, önképzéstekre, testi s lelki 
tehetségeitek kifejlesztésére, jellemetek kiképzésére, az er-
kölcsi és vallási érzület ápolására, tudományos ismeretek 
gyűjtésére, — szóval arra, hogy magatokat a létért való 
küzdelem nehéz harcaira előkészítsétek. Vegyetek példát 
a szántóvetőről, a ki felhasználva a tavasz első enyhe 
melegét, siet megművelni földjét, hogy abba idejekorán 
elhintse a termő magot, mert jól tudja hogy csak igy 
várhatja szorgalmának jutalmazó gyümölcseit. Fiatal évei-
teket kell tehát az önképzésre gondosan felhasználnotok, 
mert bizony az életkor előhaladtával az önképzésre való 
receptív képesség az évek számának arányában csökken. 

Ám azt kérdezhetné valaki kö'/ületek: vájjon kinek 
van joga ahhoz, hogy benneteket önképzésre, szorgalomra, 
igyekezetre serkentsen? Hiszen talán mindenki ura saját 
énjének, szabad intézője saját sorsának, s ezért voltaképen 
kinek mi köze ahhoz, hogy valaki akar ja-e vagy sem 
kiképezni ö n m a g á t ? avagy mily mértékben akar ja a z t ? 
Vájjon tehát ki kérheti ezt tőletek számon ? — Számon 
kéri az önmagatok iránt való kötelesség. 

Álljunk meg egy percre e szónál! 
Vannak kötelességeink, a melyekkel másoknak, 

embertársainknak tartozunk. A kötelességeknek ez a neme 
ingatag alapon nyugszik, mert az ilyen kötelesség alól 
felmenthet az, a kivel szemben kötelezve vagyunk, — vagy 
felmenthet az esemenyek kényszerítő hatalma. — Ámde 
az alól a kötelesség alól, a melylyel önmagunknak tar-
tozunk, nincs felmentés, — Hogyan, hiszen ez paradox 
állítás. Nem az egyéni szabad akarat korlátozasa volna-e, 
hogy valaki ne adbas.-on önmagának felmentést a saját 
maga iránt való kötelesség teljesítése alól? Pedig nem 
adhat ; mert a kötelességnek ez a neme isteni eredetű. 
Ez velünk született. A teremtő, a ki az embert e földi 
lét legtökéletesebb élő len} évé akarta alkotni, hogy ennek 
az akaratának érvényt szerezzen, az ember szivébe oltotta 
az önképzés és tökéletesedés felé való törekvés ösztönét. 
A midőn tehát önmagunk iránt való kötelességet teljesí-
tünk, Isten akaratát teljesítjük, s ezért nincs ez alól a 
kötelesség alól felmentésnek helye. 

Ámde, mondhatná valaki, könnyebb a kötelességekről 
elmelkedni, mintsem azokat teljesíteni. Igaz, a köteles-
ségérzet öntudata egymagában nem elég; egymagában 
nem biztosítja a kötelességek teljesítését. Akaraterő kell 
hozzá; szilárd akaraterő. Csakhogy az akaraterő sem áll 
mindig szilárdan, megdöntbetlenül; mihamar feltámadnak 
a kísértés démonai ; megostromolják az akaraterőt, s ha jh! 
mennyi nemes elhatározas, mennyi szép feltétel esett már 
áldozatul ez alatt az ostrom alatt! Hány szilárd elhatá-
rozást szilit reggel az akarat, hogy eltemesse este a kísértés! 
Mert lám. csak az első lépés nehéz arra, hogy önnön-
magunkat felmentsük a saját magunk iránt való kötelesség 
alól; a második már könnyebb, a harmadik még könnyebb, 
s ezen az utón hanyatlik el szokás által az akaraterő 
Mire tanít ez bennünket? Arra, hogy ha ily ereje van a 
szokás hatalmának lefelé, bizonnyal ily ereje lesz annak 
felfelé is; mert ha alkalmas arra, hogy bénítsa, alkalmas 
lesz arra is, hogy szilárdítsa az akaraterőt . Próbáljatok 
meg csak visszaverni az első ostromot, a melyet a kísértés 
intéz akaraterőtök ellen; talán nehéz lesz az ellenállás 
első kísérlete, bizonynyal könnyebb a második,még könnyebb 
a harmadik, s utóvégre tietek a győzelem, llyképen fog 
megizmosodni az ellenálló képesség s megszilárdulni az 
akaraterő. 

De az akaraterő, ha íeket veszt, ha nincs fegyel-
mezve, ha útját teveszti, rombolva töri át a megengedett 
korlátok gátjait s feltartóztatlanul rohan önnön romla-
sába. És váljon nincs ez ellen oltalom ? De igenis van : 
az önuralom. 

Megérdemli, hogy néhány percig időzzünk ennel a 
kérdésnél. 

Pár hét előtt kisérték örök nyugalomra egy filozóf 
tetemeit, a kinek iratai széles körben nagy érdeklődést 
keltettek, s különösen ragyogó stílusával megvesztegette 
az emberek meggyőződését Ez a bölcselő azt a tant hir-
dette, hogy az erős embernek joga van ahhoz, hogy a 
gyengébbeket uralma alá hajtsa, s a gyöngék arra vannak 
kárhoztatva, hogy az erősebbek hatalma alatt görnyedje-
nek. Helyes-e ez a tan? Aligha, mert az olyan uralom, 
a melyet senki sem ruházott reánk, s a melyet ember-
társaink felett megbízás nélkül veszünk igénybe, magán 
viseli a bitorlásnak, az erőszaknak, a jogtalanságnak bé-
lyegét. Hanem igenis, van egy nemesebb, jogosult formája 
az u ra lomnak : az, a melyet valaki erényeivel, szellemi 
felsőbbségével, tudasával vív ki magának. Ebbe nem vegyül 
az erőszaknak semmi eleme; az ilyen uralomnak az ember-
társak önként hódolnak meg. Van végül az uralomnak 
egy harmadik neme, kétségkívül a legnehezebb s talán a 
legnemesebb is mindegyik között : az önuralom ; — a leg-
nehezebb, mert higvjétek el, hogy könnyebb uralkodni 
milliók felett, semmint önnönmagunk felett. Ehhez férfias 
erőre van szükség, fegyelmezett akaraterőre. Ennek a fej-
lesztésére, megszilárdítására törekedjetek ifjú barátaim, 
szünetlenül; ne engedjétek elhomályosulni szivetekben az 
önuralom szikráját percre sem. Ennek a szikrán ik a vilá-
gosságáért imádkozzatok a ti mennyei atyátokhoz naponta, 
aztán hallgassátok meg imáitokra a feleletet : saját lelki-
ismeretetek szavat; s nem fogtok ez életben eltévedni soha. 

Jól mondják, hogy az ember legnagyobb ellensége 
önnönmagának. Jól mondják mert az embernek a leg-
ádázabb harcot saját szenvedélyeivel kell megvívnia. Ezen 
a harcmezőn folytak le az emberiség drámájának legve-
szélyesebb jelenetei, s ezt a harcot, ifjú barataim, ti sem 
kerülhetitek el. Hogy azonban készen találjon a küzdelem: 
im tegyetek fogadalmat ez iskolai év kezdetén arra. mikép 
azzal a szilárd elhatározással fogjátok átlépni az iskola 
küszöbét, hogy törhetlen akaraterővei szálltok szembe a 



szenvedélyek kísértéseivel ; — hogy szorgalommal fogtok 
munkálkodni testi s lelki tehetségesek kiképzésen s szi-
vetek nemesítésen; — hogy kötelességhű fiai lesztek szü-
léiteknek, tanáraitoknak, az iskolának, s egykoron hasznos 
polgárai a társadalomnak, az egyháznak és a hazának. 
A mindenható Isten segítsen benneteket ennek a fogada-
lomnak a megvalósításában. 

* 
* * 

Most pedig még egy gyászos emlékű eseményt kell 
emlékezetetekbe visszaidézném, a mely azonban ne legyen 
reátok nézve minden tanulság nélkül való. 

A mi iskolánk ragaszkodik ugyan az eléje szabott 
tan tervhez , ámde mégis, régi hagyomanyaihoz híven, külö-
nösebb súlyt kivan fektetni a hazai történelem taní tásara , 
a b b a n a meggyőződesben, hogy épen a fiatalság szivében 
talalja meg a legtermekenvebb talaját annak , hogy abban 
a történelem korszakos eseményeinek s nagy alakjainak 
emléke egyfelől hazafiúi lelkesülést, másfelől pedig hala-
erzetet ébreszszen azok iránt, a kik magukat a nemzet 
ha l a j á r a érdemessé tették. Pedig az ilyen esemenyek fel-
idézése vajmi gyakran a legfájdalmasabb erzésekkel van 
egybekötve. 

Ily fá jda lmas érzelem húr ja zendül meg mindany-
nyiunk lelkében, ha a r ra eszmélünk, hogy a mai nap 
Kétéves évfordulója annak a gyászos emlékű napnak, a 
midőn egy elátkozott orgyilkos kéz örökre elnémította azt 
a nemes szivet, a mely az anyai szeretet annyi melegé-
vel dobogott a trón magaslatáról éret tünk, magyarokért . 
S minthogy ez az évforduló rendszerint összeesik az 
iskolai ev megnyi tásának ünnepével , egyházunk hatósága 
e lhatározta , hogy ezt a napot évről-évre s mindenkorra 
nagy királynénk, Erzsébet királyné emlékezetének szente-
lendő gyászünneppé avat ja . 

Nagynak nevezem őt. elhunyt királyasszonyunkat , 
mert a magyar nemzet a maga uralkodójának vagy 
uralkodónéjanak nagyságát első so rban annak a szeretet-
nek a nagysága szerint méri, a mely őt népeihez fűzi. 
A szeretetnek pedig az az á ldása, hogy folytonosan sze-
retetet nemz. 

Emlékezzünk csak vissza a r ra a korszakra, a midőn 
az erőszak ura lma nehezedett nemzetünk fáradt testére, 
— midőn az ősi a lkotmany romja in sirattuk az elvesztett 
szabadságot ; — midőn a börtönre vetett hősök rabbilin-
cseinek csörgése a szabadulásér t való imának visszhangját 
keltette százezrek sz ivében; — midőn a nemzet és a 
legfelsőbb hatalmi tényezők közötti viszony kapcsa jég-
hideggé d e r m e d t ; s midőn hazánk történeti fejlődése ahhoz 
a válságos ponthoz ert, a mely a nemzetet a vegkimerü-
lés es a megsemmisülés veszelvével fenyeget te : ím akkor 
szállt le közénk a gondviselés követe gyanánt nagy 
ki rá lynénk. Erzsébet királyné magasztos a lakja . — Rátette 
áldó kezét a nemzet s o r s á r a ; — visszarántot ta az örvény 
szélétől ; — mérhetlen szeretetenek melegével felolvasz-
totta a dermedtség jégkérgét ; — feloldozta a szenvedők 
bilincseit; — új remenyt fakasztott a csüggedők lelkében ; 
— a nemzet s fejedelem szivét a szeretet s bizalom 
kötelékeivel fűzte egymáshoz. — És a szeretet ez áldá-
sos müvének e redményekén t : nemzetünk visszanyerte 
szabadságát , a lkotmányát , önrendelkezési jogát. — Népei-
nek bá lá ja és aldása kísérje érette nagy királynénk el-
enyészhetlen emlékét. 

Szeretet és szenvedés : két keresztyén ikertestvér. 
— Az első vigasztalást nyújt az utóbbinak, az utóbbi a 
vér tanúság koronájá t nyújt ja az elsőnek. Erzsébet király-
nénak mindkettőben bőven volt része, s a kettő együtt-
véve szinte szentte avat ta őt ; szentté, annál a ra jongó 

imádásnál fogva, a wielylyel a magyar nemzet az ö feled 
hetlen emieke elölt ieborul. 

Hajtsuk meg tehát mi is a kegyelet gyászlobogóját 
nagy királynénk drága emieke előtt, mely bizonyára örök 
fénynyel fog élni a nemzet szivében, a mig az utolsó 
magyar ember él e haza földén. 

Puky Gyula, 
iskolafelügyelő, gondnok. 

T Á R C A . 

Zárda és világ. 
(Folytatás.) 

Természetes, hogy ha közelebbről vizsgáljuk kelet 
népe szerzeteséletét, azt a benyomást nyer jük, hogy az 
nagyon sivár, egyforma elet volt ; mivel nem volt más 
célja e földön, mint a nélkülözés. Eme, tisztán negatív 
természetű önmegtartóztatással szemben már halhatat lan 
érdemet szerzett magának Nursiai Benedek Alsó-Olasz-
országban, az 500-ik év körül a saját zárdája számára 
alkotott ama szabályokkal, melyekben kötelességükké tette 
a szerzeteseknek, hogy nyárban 8 órát, télen 6 órát kézi 
munkának szenteljenek, e mellett pedig istentiszteleti gya-
korlatokkal és a szentírás olvasásával foglalkozzanak. Ez 
által a zárdák áldásos intézetekke váltak. Sokszor ezek 
mentették meg egyedül a művészetet és a tudományt. E 
tekintetben p. o. milyen előkelő helyet foglal el a szent-
galleni zárda! Igen, a zárdák sokszor vadonokban állít-
tattak fel, a melyek az tán a barátok szorgalma folytán 
szép kertekké alakultak át. A zárda-iskolákban valami 
egyebet is tanultak a világ hatalmasai , mint élvezni és 
erőszakoskodni. De hát mi vitte az embereket a z á rdába? 
Egyiket az űzte a zárda falai közé, hogy szivének leg-
drágább kincse elragadtatott tőle. Mivel kitört a gyémánt, 
kevés értéke maradt a foglalatnak, s ő a zárdafalak 
közt kereste azt a békességet, a mit nem adhat a világ. 
Mások azért vonultak a za rdába , mivel attól tartottak, 
hogy becsületességüket nem tar that ják meg a durva és 
gonosz világban. Ismét másokat az Isten iránti buzgóságos 
szeretet hajtot t oda. Ezek meg akar ták hozni Istennek 
ezt a végső és legnagyobb áldozatot; lemondtak a kedvező 
életviszonyokról, nem lelkiismereti furdalás okából, hanem, 
az ő felfogásuk szerint, az élet legmagasztosabb célja iránti 
csodalatra méltó lelkesedésből. Természetes, hogy azok, a kik 
az Isten iránti buzgóságos szeretetből léptek a kolostorokba, 
legkönnyebben meg voltak nyerhetők a m a leiadatnak, hogy 
önzetlen hűséggel menjenek ki ismét a világba és munkál-
kodjanak az emberiségért. Tudjuk p. o , hogy a nemes 
emberbará t , Paulai Vincze ezer számra menő derék em-
bert képezett ki a r ra , hogy a magokra hagyott gyerme-
keket összegyűjtsék, a szegény betegeket a kórházakban 
és egyéb gyógyintézetekben ápollak, a foglyokat a bör-
tönökben és gályákon felkeressék, s mindenekfelett abban 
fá radozzanak , hogy az emberiség égető sebeit gyógyít-
gassák. Ha ebben a szeretetbeli munkában sok emberileg 
tökéletlen dolog történik is, mi annyira elfogulatlanok 
vagvunk, hogy az ebből származott és még mindig szár-
mazó sok jót. Isten iránti halával ismerjük el. Nem tart-
juk vissza bámulatunkat az irgalmas nővérektől, a kik 
önzetlen hűséggel tar tanak ki a legveszedelmesebb és 
legrútabb betegek mellett is. Ki kell jelentenünk, hogy a 
diakonisszák jótékony intézete, a vörös-kereszt nővérek 
egylete a pápás egyház irgalnris nővéreitől kapta a leg-
főbb mozgató erőt. 



Természetes azonban, hogy bármily nagy és jelen-
tékeny szeretetbeli munkát végeztek is egyes kolostorok: 
a népkedély mégis csak a világról való lemondást bá-
multa mindenekfelett a barátokban. Itt van erre a példa 
Zürichben. Mikor a nőmonostor és nagymonostor zár-
dája gazdaggá és hatalmassá lett, igaz hogy derekasan 
munkálkodott a maga gazdagsága által, de a népkedély 
már nem volt hata lmában. A tizenkettedik században a 
népkedéiy az Ágoston-rendű szerzetesek felé hajolt, a 
kik a Péter-templom közelében, fent a Zürich-hegyen 
és bent az erdő magányában remetéskedtek. Abban a 
korban egynémely zürichi ember, utolsó kívánságához 
képest nem a hazai földbe, hanem fent a hegyen, az 
Agoston-féle intézet közelében temettetett el. Mikor meg 
a XIII. században bejöttek a kolduló, mezítlábas és pré-
dikáló szerzetesek, a kik vetélkedtek egymással a koldus 
szegénységben és nélkülözésekben: ezek hódíták maguk-
hoz a nép bizodalmát. Mi értjük a nép lelkületét. A nép 
azt hiszi: »a ki semmit sem akar a világból, az az ön-
zéstől is szabad, annak tekintetét nem zavarják világi 
örömek, az a Krisztusért mindent feláldozott, annak 
tehát engem is olyan önzetlen szeretettel kell szeretnie, 
mint a hogy a nagy mester szeretett*. 

Milyen csodálatos! Ezek a szerzetesek a beszédet, 
ezt a csodálatos isteni a jándékot is feláldozták. Ha már 
az ember valami utat csapott magának a lelki világban, 
önkéntelenül is ösztönöztetik arra, hogy annak egészen 
a végére jusson, hogy mint szerzetes, nélkülözésből nélkülö-
zésbe menjen át. Van akárhány kolostor, a melyben a bará-
tok örökös hallgatásra tesznek fogadalmat, ügy hogy nem 
mernek egyebet mondani egymásnak ennél: mementó mori 
(emlékezzél a halálra). Nézzétek azt a szerzetest, a ki elha-
gyott minden földi gyönyört, lemondott minden családi 
örömről ; a ki kőpárnára haj t ja fejét, s deszka fekhelyen 
szendergi át rövid á lmát ; a ki a bőjtölésben a végletekig 
megy, s néma hallgatása közepette mindig a halál gon-
dolatánál időzik! Milliók tekintenek rá, mint olyan em-
berre, a ki az emberi törekvések legfőbb célja: a világ 
semmibe vevése közelébe jutott. 

De hát mi protestánsok hozzájárulhatunk-e ehez a 
világnézlethez ? Úgy áll-e valóban a dolog, a hogy Schiller 
mond ja : 

»Földi kéj és lelki béke az, 
Mi közt embernek választása van*. 

Minden további ellenvetés nélkül kell-e panaszkodunk 
a másik nagy költővel: 

»Két lélek él, ah ! e kebelben itt, 
S egyik a mástól elszakadni vágyik. 
Tősgyökeres szei-elme szálait 
Beásta egyik mélyen e világba; 
A másik szárnyat erővel feszít, 
Magasztos ősök szebb hónába U 

Vagy hát van még más életcél is, a mely felé ép 
oly nagy és szent komolysággal lehet törni, mint a hogy 
a pápás egyház a világ semmibevevése felé t ö r ? Igen, 
mondják a reformátorok, midőn a zárdák eltörlése mellett 
törnek lándzsát. A reformációnak nem volt érzéke ama 
szentek iránt, a kiknek utolsó példányát itt a svájci 
szövetséges államban Flüe Miklós néven ismerjük. Ez az 
ember kétségkívül minden izében őszintén kegyes lélek 
volt, telve azzal a szent vágyódással, hogy Istennek tet-
szése szerint éljen. Remélte, hogy a tökéletesség eme 
céljához mind közelebb-közelebb juthat. Elsőben is becsü-
letes házastársnak, azután hű, gondos családapának, majd 
a haza halni kész védőjének bizonyította m a g á t ; majd 

a tökély legmagasabb fokát is elérni törekedett : Istennek 
kívánta szentelni magát mindenestől fogva. Odahagyta 
édes családi boldogságát s elhatározta, hogy a nélkülözé-
sek minden nemét elviselendi. Valami égi malasztnak 
tekintette azt, ha napokon át éhezhetett. Igy vélte betölt-
hetni azt a parancsola tot : »Szeressed Istent teljes szi-
vedből*. 

A szentírás szavai ilyetén értelmezésének a refor-
máció határozottan ellene mondott. A protestáns hit bűn-
nek tart ja a világból való kimenekülést, mikor ezt a 
világot Isten teremtette; bűnnek tar t ja parlagon hevertetni 
a tehetségeket, mikor ezeket Isten adta nekünk. Van-e 
okunk és jogunk utálni a világot, azért, mert az sok baj-
vivást és megpróbáltatást tartogat s z á m u n k r a ? Az élet 
harc és küzdelem. Munka és fáradsággal jutunk a tetőre; 
küzdés közben tanulunk győzni ; hányattatások közt ta-
nuljuk erőinket kifejteni. Nem remete volt az, a ki nekünk 
az Istenben való tökéletes fenségét kijelentette, hanem 
olyan ember, a ki a világban munkálkodott és szenvedett. 
Az embernek ép azért jutott az a feladat, hogy a világot 
uralma alá hajtsa, mivel érzi azt, hogy van benne valami 
Istennek lényéből, mivel lelki természeténél fogva Isten 
fiának tar that ja magát ! 

De hát mit akar ez mondani ! Mindenesetre elsőb-
ben is azt, hogy az ember legyen úr önmaga felett ; 
mert csak akkor lesz feljogosítva arra, hogy királyi állást 
foglaljon el a világban. Meg kell védnie emberi méltósá-
gát ama sötét hatalmak ellenében, a melyek őt a durva 
állati lét fokára akarnák lerántani. Érzi, tudja, hogy ő 
magasabb és szentebb rendeltetés teljesítésére van elkö-
telezve és az édes, boldogító szabadság lehét csak akkor 
érzi, ha szent lelkesedéssel engedelmeskedik ama legko-
molyabb intéseknek, a melyek lelkének szentélyében az 
örök cél felé mutatnak. 

Azonban magunk felett uralkodni nem annyit tesz, 
mint testi szervezetünket sanyargatni, hanem, hogy az 
isteni útmutatást követve, testünket a lélek kész szolgá-
jává képezzük. Rosz cselédek sokszor vad lázadásban 
keresnek menekvést ; bölcsen vezetett emberek mindin-
kább megtanulják az Isten akaratához való alkalmaz-
kodást. Mindennek megvan a maga határozott joga, a 
mit Isten teremtet t ; minden tőle nyert adománynak meg-
van a határozott értéke. A bölcs ember pedig tudja, 
hogy miként kell azt, a mi jogos és a mi értékes, emel-
kedő vonalban összeállítani, és — életét ahhoz szabja. 

Az ember az által készítheti magát legjobban elő 
a világ feletti uralomra, ha megtanult úr lenni önmaga 
felett. Ezt az uralmat az által gyakoroljuk legelső sorban, 
hogy megtanuljuk ismerni a világot s arról egy mind 
jobban kidomborodó képet alkotunk magunknak lelki 
világunkban. Isten adta belénk a tudományos munkálko-
dásra sarkaló ösztönt. Ha egy tudós arra fordítja egész-
ségét, életét, hogy a világegyetem összefüggésének titkaiba 
hatoljon be és hogy úgy értse azokat, a mint őket Isten 
igazgatja, akkor elmondhatjuk, hogy ugyanaz a szent tűz 
lobog benne, mint a mi a próféta lelkében égett, a ki a 
valláserkölcsi élet igazságait hirdeté. 

A mennyire megismerjük a világot, annyira szolgá-
latunkba is haj that juk azt. Csakhogy a tudomány gyara-
pításához és mélyítéséhez aránylag kevés embernek van 
hivatása; de annál nagyobb azoknak a száma, a kik ar ra 
vannak hivatva, hogy munkásságukkal az emberi szellem 
bélyegét nyomják a világra, Legyünk mi ilyen munkások 
mindnyájan s legyen ez a név tisztelt előttünk. Minden becsü-
letes foglalkozásnak Isten adja meg a nemességet. Mi egy 
nagy gazdaságot alkotunk, a hol sok minden munkát kell 
teljesíteni, és ha te valami szerény és alacsony munka 



teljesítésére vállalkozol valamelyik gyárban, p. o. ha gépe-
ket kell is tisztitanod, vagy szenet kell is hordanod, de 
azt hűséggel és lelkiismeretességgel teszed: az az égi gazda 
époly szivesen tekint reád, mint arra a másikra, a ki 
ezrek és milliók felett rendelkezett. Protestáns meggyőződés 
szerint nincsen elkülönített szentséges állás. A pap nem 
különbözik a többi polgártól, mint valaha. Nekünk mind-
nyájunknak ugyanazon feladataink, ugyanazon köteles-
ségeink vannak; mint egy azon család gyermekeinek, 
mindenkinek kötelessége, hogy a neki jutott adománvnyal 
a többinek is szolgálatára legyen. Elfogulatlan ember nem 
fogja tagadhatni, hogy a pápás egyháznak arisztokratikus 
képe van. Ő szivesen beszél olyan emberekről, a kik 
többet tesznek, mint a mennyit Isten az ő földi gyerme-
keitől követel. Mi protestánsok azonban azt mondjuk: 
N e m ; a mi urunk Jézus azt mondot ta : .legyetek tökéle-
tesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes*. De ha már 
ilyen magas cél felé kell törnünk, hol van az az ember, 
a ki azt állíthatná magáról: »én eleget tettem« vagy >én 
f öbbe t tettem, mint a mennyi tőlem követeltetett*?! Jézus 
Krisztus nagyobb, mint az apostolok és bölcsebb is nálok; 
kézzel foghatólag megmutatta, hogy az élet zajában és 
bajaiban is az Isten gyermekeinek bizonyíthatjuk magunkat, 
ha egészséges érzületünk van, ha át vagyunk hatva az 
Isten és az emberek iránti egészséges szeretettől. Ő legfőbb 
erény gyanánt mindig az önzetlen, áldozatkész szeretetet kí-
vánja tőlünk. De gyakorolhatjuk-e a szeretetet, ha kiszakítjuk 
magunkat az emberek közül; gyógyíthatunk-e betegeket, 
vigasztalhatunk-e szomorkodókat, visszavezethetjük-e a té-
velygőket, ha a világ zajalól iszonyodva zárdafalak közt 
kegyes szemlélődéseknek adjuk át magunkat? Tiszteljük 
ama derék nő hitét, a ki lemond minden földi örömről 
és apácai fátyolt vesz magára. Távol van tőlünk, hogy 
ezt a lemondást kicsinyeljük; mivel azok az emberek, a 
kik minden lemondásuk mellett is egy magasabb világ 
fényét örömmel és vidáman ragyogtatják, megható bizo-
nyítékot szolgáltatnak ama tévhit ellenében, mintha az 
életnek érzéki gyönyörök nélkül nem lehetne becse. Egy-
úttal azonban felvetjük a kédést: vájjon annak az 
édes anyának, kinek sok gyermeket kell felnevelnie, 
nem magasabb rendeltetése van-e, mint egy apácának? 
Nem ő-e az, a ki leginkább megvalósíthatja Jézus eme 
szavait: »a ki ti köztetek legnagyobb akar lenni, legyen 
a ti szolgátok*? Nem az otthon-e az a hely, a hol az 
embernek legjobb alkalma van őszinte jóakaratot gya-
korolni? Van-e valami felségesebb, mint a Jézus szelle-
métől beragyogott családi élet? 

Dr. Furrer K. után 
(Folyt köv.) Ruszkay Gyula 

MISSZIÓÜGY. 
Az egyetemes missziói gyűlésről. 

Nemcsak Amerika, de az egész világ sajtója egy-
értelmű közösseggel vallja azt a nézetet, hogy a New-York 
városában, ez év ápr. 21-től máj. l-ig megtartott egye-
temes missziói konvenció egyike volt a világ legnagy-
szerűbb, szinte a maga nemében páratlanul álló össze-
jöveteleinek, a melynek kihatása, eredménye méltóan csak 
amaz első pünkösti eseményhez volna hasonlítható. 

A ki még ilyet nem látott, fogalma sem lehet arról 
a nagyszerű munkáról, arról a határtalan lelkesedéiről, 
az áldozatkészségnek, önfeláldozásnak ama csodás erejéről, 

mely az evangélium legigénytelenebb terjesztőinek, a sok-
szor kicsinyléssel említett misszionáriusoknak szivét, lel-
két betölti. Ők az igazi apostolai a keresztyén egyházak 
szent ügyének, a kik elviszik az evangélium világosságát 
a lelki sötétség völgyében ülő pogány népek közé épen-
úgy, mint oda, hol csak névleges keresztyénség létezik, 
s hol munkájok sokszor nehezebb, mint amott. 

A gyűlés a Carneggie-féle óriási teremben folyt le, 
melynek méreteiről némi fogalmat nyerhetünk, ha elgon-
doljuk, hogy a roppant számú hallgatóságon kivül 2800 
delegátus volt jelen az üléseken. A küldöttek a világ 
minden részeiből jöttek össze; minden ország, minden 
nemzetiség köréből volt legalább 1 — 2 küldött, a hol 
csak érdeklődnek a missziói munkálkodás iránt. Hatvan 
különböző országból 150 missziói hatóságot (mind pro-
testánst) képviseltek a delegátusok. Mint felekezet, 40 prot. 
denomináció vett részt az üléseken. A gyűlés 9 napig 
tartott, melyhez hozzá kell számítani a két közbeeső 
vasárnapot, a mikor 300 misszionárius prédikált a 
különböző new-yorki és környéki prot. templomokban. 

A konvenció összesen 60 gyűlést tartott, melyek 
mindenikén átlag 15 ezer főnyi hallgatóság volt jelen. A 
különböző országok küldöttei s a misszionáriusok mind 
közköltségeken voltak, kivéve az Egyesült Államokbeli 
és a kanadai delegátusokat. A konvenció összes költségei 
41 ezer dollárra mentek, s két kiváló buzgóságú prot. 
egyén nemes áldozatkészségéből nyertek fedezetet. * * 

* 
Fájdalom, magam nem lehettem ott a gyűlésen; 

csak a lapok jelentése s egy itteni lelkésztársam elbeszélése 
nyomán referálhatok róla. A chicagói nagy napi lapok 
oldal számra hozták a konferencián történt események le-
írását, s az egyes beszédeket szóról-szóra. Különben rövi-
den megjelenik a könyvpiacon a gyűlés jegyzőkönyve is, 
— két hatalmas kötetben. A ki tud angolul, s a ki érdek-
lődik a bel- és külmisszió nagy dolgai iránt, nagyon jól 
teszi, ha megszerzi e müvet. Ilyen müvek inspirálhatnak 
igazán egy evangéliumi lelkipásztort! Hiszem, hogy na-
gyobb nehézség nélkül hozzá lehet jutni az európai 
könyvpiacon is; mert hisz ez arra van szánva, hogy min-
den népek közzé eljusson, s propagandát csináljon Isten 
országa terjesztése szent ügyének. 

* * * 
A gyűlésen jelen volt s azt hatalmas beszéddel 

nyitotta meg s zárta be az E. Államok nagyon szeretelt 
volt elnöke B. Harrison; de ott volt a jelenlegi elnök 
Mc'Kinhy is, kinek buzgósága, egyházias érzülete, mély 
vallásossága közismert dolog mindenki előtt. Ott volt 
Mc'Kinlev és üdvözölte azokat az egyszerű misszionáriuso-
kat szépen, a meghatottság látható jeleivel beszédében. 
De az állam fejének s egyéb nagy méltóságoknak jelen-
léte, a fényes terem, — minden, minden egyéb, a mi ott 
volt, hiába lett volna, ha az áldott Szent Lélek nem tette 
volna nyilvánvalóvá az ő jelenlétét a népes sokadalom-
ban. Igen, mindenki bizonyos volt arról, hogy Krisztus 
vezette mint fő, azt a gyülekezetet, s a Szent Lelek haj-



totta, mint isteni erő, munkásságra, lelkesedésre, egymás 
megértésére azokat, kik különböző nyelveket beszélnek 
ugyan, de egyek a Krisztusba vetett hitben ! 

* * 
* 

A felekezeteket elválasztó különbségek mind el-
enyésztek azon a gyűlésen. Krisztus és a Biblia egyfelől, 
a bün és kárhozat nyomorúságának kitett hitetlen világ 
másfelől voltak azok a dolgok, mikre a gyűlés minden 
résztvevőjének lelki szemei irányulva valának. Minden 
egyeb kérdés, mit a világ nagynak és fontosnak tart, 
jelentéktelen semmiséggé törpült ottan, a mi felett vitat-
kozni sem tartották érdemesnek. 

A gyűlés összes beszédeit, akcióit három théma 
körül lehet csoportosítani. Szó volt I. a férfiak, 2. a nők, 
3. a gyermekek Krisztushoz vezérléséről. Mindenkinek 
beszédét szives figyelemmel hallgatták. A gyűlések menetét 
a legnagyobb alázatosság, keresztyéni szeretet és testvéries-
ség jellemezte. 

Olvasva a beszédeket, nekem legjobban tetszett 
talán mindközött is Hepburn asszonynak egyszerű, de 
nagyon közvetlen beszéde. Micsoda tapasztalata van e 
nőnek arról a munkatérről, melyen 60 év óta forgolódik 
fáradhatatlan hűséggel, csak egy szemernyit sem lankadó 
lelkességgel ? ! Hatvan esztendő a misszionáriusi tövises 
életpályán — Afr ikában! Bizony nagy isteni kegyelem 
kell hozzá, hogy valaki ezt kibir ja! 

Az egész gyűlés, kezdetétől végeztéig a nagy 
keresztyén nemzetek mély vallásosságáról, kötelességeiknek 
intenzív átérzéséről, önfeláldozásáról Krisztusért s az ő 
országa szent ügyéért tett tanúbizonyságot. Bizony csak 
isteni erő a Krisztus evangéliuma ma is, mint volt ezelőtt, 
s mint lesz mindenkoron, minden ember üdvösségére! 

Chicago. Ills. 8504 Superior ave. 
Harsányi Sándor. 

ev. református missziói lelkész. 

B E L F Ö L D . 

A f.-baranyai ref, egyházmegye közgyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

Nagy gondot ád a pécsi missziói egyház anyásítása, 
mely már nem is először forog a szőnyegen. 1898-ban 
már beterjesztett egy díjlevelet, a mely, a mellett, hogy 
az ottani élet drágaságához mérve elég szegényes volt, 
még abban a hibában is szenvedett, hogy a közalap 
500 frt évi segélyének állandóvá tételétől volt feltételezve. 
Igy — ezt meg nem nyervén — az ügy pihent mostanig. 
Most újra beterjesztették díjlevelüket, melyben a lelkész 
fizetéséül 600 korona készpénzt s 82 koronára tehető 
stólát biztosítanak; ezenkívül 1100 koronát a nagyszámú 
iskolákban levő növendékeink (150-nél több) hitoktatá-
sáért, mely azonban önálló katekhetai állás szervezése 
esetén (a mi szinte elkerülhetetlen) a lelkésztől elvétetik. 
E szerint az állami kiegészítés igénybevételére volnának 
utalva, s helyzetüket tekintve, azzal a feltétellel, ha a 
kiegészítést a főt. egyházkerület kieszközölheti, — a be-
terjesztett díjlevél megerősíttetett. 

Tudomásul vettük aztán, hogy az a.-baranya-bácsi 

egyházmegye Szelistye slavoniai szórványunkat Magvar-
Rétfaluhoz csatolni kívánja. 

Az egyházkerület mult évi határozata alapján a 
missziói bizottságot a közgyűlés megalakította és pedig 
alólirt elnöklete alatt, Varga Nagy István kir. táblai biró 
és Iványos Soma n.-harsányi lelkész tanácsbirákból. E 
bizottság a misszióra vonatkozó tervezetét a jövő gyűlésre 
fogja beterjeszteni. 

A pécsi hadapródiskolának 200 növendéke közül 
25 a református két osztályban, mégis csak 2 órát enged-
nek hetenként a vallástanításra ; díjazásban pedig (ha 
annak vehető a lelkész csak február óta részesült 42 frt 
összegben, míg a róm. kath. növendékeket kinevezett 
vallástanár oktatja 1600 frt fizetéssel. 

Ezt a visszásállapotot egyházmegyénk hit felekezeti sere-
temként fogván fel, úgy is kívánja orvosoltatni, s az egy-
házkerület útján a konventhez felterjeszteni, hogy a kon-
vent a kormánynál , esetleg az országgyűlésnél eszközölje 
ki e sérelmek orvoslását. Kívánja közgyűlésünk, hogy a 
tantervi órák teljes számában történjék hetenként és osz-
tályonként a hitoktatás ; — hogv a mennyiben és a mily 
mérvben mozdítja elő az állam a róm. kath. hitoktatást, 
ugyanakkor és azzal egyenlő arányban tegye azt minden 
más, közelebbről a mi felekezetünkkel szemben. Ezért az 
állami segély mérve ne függjön a kormány jóakarától, 
hanem a törvényhozás útján legyen megszabva, minden 
állami intézetnél az egy és ugyanazon összegben (illetve 
arányban) fizetendő tiszteletdíj az óraszám szerint vég-
zendő oktatásért. A hit- és erkölcstanból az egyes tan-
intézetekben a növendékek számához mérve adandó órák 
mennyiségét (tekintettel a lehető osztály-összevonásra is) 
ne az egyes intézetek szabják ki, hanem évről-évre, az 
erre egyedül illetékes konvent határozza meg. Hiszszük 
és reméljük, hogy úgy a felsőbb, mint a testvér hatósá-
gok magukévá teszik ezt az ügyet, mely mint rejtett seb rég-
óta lappang s hova-tovább nagyobb terjedelmet ölt. 

Az egyházkerületi közgyűlésre képviselőkül Nagy 
Imre kórósi lelkész és Varga N. István t. biró. válasz-
tattak meg. 

Iskolai körfelügyelőkül: Szőllősv Antal és Sebestyén 
Pál lelkészek választattak újabban. 

A siklósvidéki lelkész-ért, indítványozta, hogy az 
értekezletek látogatásában kívánatosabb buzgóság felélesz-
tése céljábó az egyházmegye az egyházakat fuvarszolgál-
tatásra és 2 korona napidíj adására kötelezze. A fuvar ki-
szolgáltatása elrendeltetett, a napidíjra vonatkozó indít-
ványt azonban a közgyűlés mellőzte. 

Ugyanez értekezlet indítványozta, hogy a bort csak 
azok válthassák meg a meghatározott áron, a kiknek az 
nem terem. A közgyűlés e felett napirendre tért. 

A sellyevidéki egyh. értekezlet indítványára kimondja 
a közgyűlés, hogy a vallástani órákon a tanítók a bibliát, 
főként annak újtestamentomi részét olvastassák, az ismétlő-
iskolai oktatásnál a fősúly épen erre fordítandó, hogy az 
újabb időben elhanyagolt biblia-olvasás, mely előbb oly 
éltető forrása volt a hitéletnek, népünk közt ismét elterjedjen. 
E végre a biblia minden iskolába megszerzendő, egyúttal 
a Koszorú füzeteinek megszerzése is az ,egyházak figyel-
mébe ajánltatik. 

A vallástani kézikönyvekre nézve jegyzőkönyvileg 
megkeresi egyházmegyénk a kerületet, hogy az eddig 
használt vallástani kéziköznyveket revízió alá venni, s 
»a célt tévesztett Pap Károly-féle erkölcstan helyett más 
alkalmas erkölcstan, vagy a Polgár-féle »Keresztyén vallas-
tan« (helyesebben: »Rövid útmutatás«) erkölcstani részé-
nek népiskoláinkban használatba vételére nézve kegyesen 
intézkedni méltóztassék*. Ugyanis, altalanos a meggyőző-



déá, hogy a használatban levő erkölcstan erőszakolása, 
mely népiskolákban egyáltalán be nem válik, annyit tesz', 
mint az erkölcstant a vallásos tantárgvak közül ki-
törölni. 

Most jövök rá arra, mit tudósításom elején jelez-
tem, a gyűlés szenzációjára, a f. évi baranvai speciali-
tásra, mely nem más, mint a dijlevelek leszállítására vonat-
kozó, makacs kitartással fentartott törekvés, mely több 
alakban jutott megnyilatkozásra. — Igy pl. Dráva-Fok, 
minden különösebb indokolás nélkül azt kivánja, hogy 
lelkésze lukmáját az egyházmegye szüntesse be, s a 
helyett minden úrvacsorával élő lélek fejenként 1 forint 
50 krt fizessen, különben a hivek zöme kitér. Terehegy, 
mely üresedésben van, a lukmából jelentékeny részt 
törölni akar, vagy 800 frt készpénzt hajlandó fizetni. 
Sőt akadt leányegyház is, mely megüresült tanítói állo-
mása díjlevelét csak érzékeny csonkítás mellett hajlandó 
kiállítani. 

Az egyházmegye, belátván, hogy az engedékenyseg 
lejtője csakis a végromlás örvényébe vezethet, erélyes 
határozatokban utasította vissza, a törvényre való hivat-
kozással, e jogtalan kívánságokat. A dráva-foki presbité-
riumot rendreutasította, s dy kísérletektől fegyelmi eljárás 
kilátásba helyezésével tiltotta el. Terehegynek febr. i-ig 
adott időt a díjlevél csorbítatlan kiállítására, vagy más 
törvényes módon rendezésere, s a határidő eltelte után 
esperes úr a lelkészválasztás szabályszerű eszközlésére 
utasít tatott ; mint szintén ez lőn a határozat Marócsara 
is. Terehegynél azonban a lukmaszedő mértékek a díj-
levél értelmében helyesbítendők, a mivel a híveknek 
egyik főkivansága nyer teljesülést. Fizetés-leszállításról 
beszélni se lehet, korszerű rendezésről igen Ez az egy-
házmegye helyes állásfoglalása. 

Ellenben dicsérettel és elismeréssel fogadta az egy-
házmegye a rózsafai lelkész beterjesztett díjlevelét, mely 
a lukma és minden közvetlen szolgáltatás eltörlése mellett, 
az 1894. évi »Jelentő-ív*-ben felszámított fizetés teljes 
értékét biztosítja, adván 867 frt készpénzt és 500 korona 
jövedelemmel felszámított féltelek földet, melynek adóját 
az egyház fizeti, s a lelkész fáját is meghozni tartoznak. 
E mellett a készpénzt felében adóforint, felében lélek-
számra (12 éven felül) fogják kivetni. A díjlevelet az 
egyházmegye megerősítette, s e végre az egyházkerület-
nek is ajánlja. 

A kis-csány-oszrói iskolaügy reendezése tudomásul 
vétetett ; a kis-csányi új — államsegélylyel kiegészített — 
díjlevél megerősíttetett. 

Közérdekű volt még a kis-szentmártoni tanító ügye. 
Ez, a minisztériumhoz további kiegészítésért azon az okon 
folyamodott, mivel a díjlevél megállapításakor volt 35 
tanítvany száma évről-évre fogy, s már 16-ra apadt. A 
miniszter, véleményadás végett, e kérvényt Baranyamegye 
közigazgatási bizottságához tette le, mely ís, a tanfelügyelő 
indítványára azt véleményezte, hogy necsak további 
kiegészítést ne adjanak, hanem az eddigit is szüntessék 
be és Szent-Mártont Hiricshez, vagy Hidvéghez csatol-
jak. Arról azonban megfeledkezett, hogy a tanítóval fize-
tés hijan mi tör ténjék? És megtörtem az a hallatlan eset, 
hogy f. év január 1-'öl a tanító állami kiegészítést nem 
kap, s mivel fizetésenek ez a fö tevő része, a szó szoros 
értelmeben éhenhalasnak van kitéve. Fizetésetői megfosz-
tatott fegyelmi eljárás nélkül, egy szerencsétlen tanfel-
ügyelői ötlet következtében. 

A tanító kérelmezett ugyan s biztatást is nyert, mind-
azonaital egyházmegyénk méltó aggodalmanak ad kifeje-
zést, hogy ezen a módon a mi kis, 2—300 lelket számláló 
gyülekezeteinkben könnyen napirendre jöhet a tanítói 

íizeté-ek beszüntetése, a mi egyet jelentene a tanítói 
állás beszüntetésével. Másfelől hallatlan az, hogy valamely 
díjlevélre választott tanító, fegyelmi eljárás nélkül legyen 
fizetésétől megfosztható. Ezérl jegyzőkönyvileg kéri tel a 
kerületi közgyűlést, hogy a kormányhoz intézzen felter-
jesztést, nemcsak ez esetben pártolva a méltatlanságot 
szenvedett tanító ügyét, hanem kérve azt, hogy az egyszer 
kiutalt államsegély időközben és ily indok alapján be ne 
szüntettessék. 

A bissei és iványii, testben és lélekben elerőtlene-
dett agg lelkészek segédlelkész tartásra egyhazhatóságilag 
köteleztettek, utasíttatván, hogy e végre fizetésük kiegé-
szítéséért folyamodjanak. Egyúttal a segédlelkészek ren-
delése tárgyában hozott tavalyi határozatát tovabbra is 
fentartja. illetve ez ügy sürgős rendezését egyházmegyénk 
a kerület becses figyelmébe a jánl ja ; mert a megfelelő 
lelki gondozásra égető szükségünk van valóban, a mit 
igazolnak egyházmegyénk elszomorító statisztikai adatai is. 

Egyházmegyénk népessége evről-évre rohamosan 
fogy. Egy hajszál választ el, hogy a 28 ezeren is alászáll-
junk. holott a 70 es években meg 32 ezeren voltunk. Ez 
megdöbbentő, s nemzeti szempontból mérhetlen szeren-
csétlenség. Az esperesi jelentés szomorú adatokat tar fel. 
28,024 a lélekszám, a tavalyinal 289-el kevesebb. — 
Született 674 = 2 ' 4 % i e z hallatlan szaporáihnság, s leg-
kevésbbé ellensúlyozhatja az, hogy a halottak száma csak 
710, tehát = 2 5 %, a mi szintén igen kedvező. Oka az, 
hogy született gyermek nem levén, kevés a gyermek 
halálozás, mi másutt a nagy kontingenst szolgáltatja. 
Házasság pedig bőven van, jelesül = 247 pár. Vegyes há-
zas 34 pár. Egyezett 14. előnyünkre : 4, hátrányunkra: 10 
esetben. Áttért (jobban mondva visszajött) 79, de a ki-
tértek száma még mindig több, jelesül = 85. Ámbár a 
kitérések zöme még 1899 re esik. — Szomorú statisztika ez. 
Vájjon mikor Írhatunk kedvezőbbet? Mi, vagy ki segíthet 
itt? — Egyedül csak a jó Isten, ha az ő világosító lelkét 
kibocsálaná. Bárcsak úgy lenne! minél előbb! 

Nagyváty. Morvay Ferenc. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Khina és a misszionáriusok. — Brahmo Szomadzs. — A keresz-

tyénség szociális tevékenységének növekedése. 

Az angol és német vallásos köröket melyen fölhá-
borította az összes európai sajtót bejárt s csaknem 
mindenütt kedvteléssel közölt az a hír, hogv a khmai 
háborút a hittérítők tapintatlansaga idézie elő. S a fel-
háborodást még inkább fokozta, hogy hol nyíltan, hol 
burkoltan egyedül a protestáns misszionáriusokat tették fele-
lőssé a szörnyű vérontásért. Nem mondhatnók, hogy ez 
a célzatos hir nálunk botránkozást keltett volna. De ez 
a körülmény nem szolgai dicséretünkre; mert az a nyu-
ga lom^ meíylyel a vádat íogadtuk, csak a mi fogyatékos 
keresztvénségünket jelzi. Jelzi, hogy eltompult az érzé-
künk az elsőrendű keresztyéni kötelességek iránt, a minő 
például az evangéliom terjesztésének ügye. Mi még csak 
védekezni sem tudunk kellőleg, nemhogy propagandal 
tudnánk csinálni, akárcsak itthon is, az evangéliomi ke-
resztyénségnek. De talán lesznek azért egyesek, a kik 
velünk éreznek, a kiket barit a protestáns hittérítesnek 
célzatos rósz hírbe keverése. Megpróbáljuk azért vil igot 
vetni a kérdésre. 



A khinai eseményeknek ma már eléggé kitűnt 
indokai legelső sorban is megcáfolják azt az állítást, 
hogy a forradalmat egyedül csak a keresztyén hittérítés 
szülte volna. Kétségtelen dolog, hogy a khinaiak, mint 
nemzeti és vallási tekintetben rendkívül konzervatív nép, 
sohasem nézték jó szemmel a keresztyén misszionáriusok 
működését és hogy fanatizmusuk már többször tört ki 
véres kegyetlenkedésekben; de ezek a kegyetlenkedések 
inkább csak helyi jellegűek voltak, mig a mostani khinai 
forradalom általános jellegű. A bajok okainak tehát egyéb-
ben is kell rejleniök, nemcsak a keresztyén misszióban. 
A forradalmat támasztott boxerek eljárása megmutat ja 
ezt az »egyebet« is, a mikor kegyetlenkedésük nem csu-
pán a keresztyének ellen irányul, hanem általában az 
idegenek ellen, s lehet mondani, hogy az idegenek kiűzé-
sének csak egy mellékes és természetes epizódja a 
keresztyének üldözése. Igen, a khinai belső forradalom az 
idegen invázió ellen irányul legelső sorban, s közvetlen 
szülőoka az idegen politikai hatalmasságoknak azon tö-
rekvése, hogy Khinában megvessék a lábukat s előkészít-
sék az óriási birodalomnak magok közt leendő felosztását. 
Oroszország, Anglia, Németország, Japán egymásután csi-
kartak ki területeket és fontos koncessziókat Khinától; 
befolyásukat mindinkább igyekeztek érvényesíteni politikai 
és kereskedelmi téren, — s csoda-e, ha a konzervatív 
khinaiak, kiolvasva mindezekből az idegen hatalmasságok 
céljait, belső forradalommal s a gyűlölt idegenek teljes 
kiszorításával és kipusztításával igyekeztek ennek a poli-
tikának útját vágni? A khinai lázadás oka tehát legelső 
sorban a nagyhatalmasságok khinai politikája, a mely, 
valljuk meg, a civilizáció és a kultura terjesztésének szép 
jelszavai alatt jó adag önzést és kapzsiságot rejteget, — 
és a politikai napisajtó, magasztos hivatásáról : az igaz-
ság kereséséről és védelméről feledkezik meg, a mikor, 
hogy a világi hatalom önzését és túlkapásait fedezgesse, 
a keresztyén missziót állítja oda bűnbakul a khinai ese-
ményekért. 

De a politikai napisajtó nemcsak abban képmutatós-
kodik, hogy a khinai zavarokért a keresztyén missziót 
vádolja, hanem abban még inkább, hogy ebből is kivá-
lasztja a protestáns missziót és ar ra akar ja rákenni a 
bajok ódiumát. A vádnak erre az oldalára is világot kell 
vetnünk, mert itt már nemcsak a világi politika, hanem 
egy másik nagyhatalom is áll a háttérben, mint súgó és 
informáló. 

Fentebb azt mondottuk, hogy a khinai zavarok oka 
nem egyedül a keresztyén misszió, s ezzel már meg-
engedtük azt is, hogy azokban ennek is része van. Igen, 
része van; de nem a protestáns missziónak, hanem 
annak a missziónak, a melyről nem igen esik s z ó : a 
pápás missziónak. Az idegenek ellen megindult forradalom 
a keresztyén missziók és a keresztyénség ellen is irányul, 
s az a fanatizmus, a mely a misszió-telepek lerombolásá-
ban, a misszionáriusok meggyilkolásában és a keresz-
tyének üldözésében nyilvánul, világosan mutatja, hogy 
magában a keresztyén misszióban is rejlenek olyan 
okok, a melyek a khinaiakat felháborítják. Ezt nem 
is tagadja a napisajtó, s nem tagadják azok sem, a kik 
a khinai missziók viszonyaival ismerősek; de annak állí-
tásában van aztán a nagy világámítás, hogy ezek az 
okok a protestáns hittérítésben rejlenének. Ebben az állí-
tásban s ennek világgá kürtülésében a pápistaság ügyes 
sakkhuzása tűnik fel. A pápistaság ezt az alkalmat is 
ügyesen felhasználja arra , hogy magát ár tat lannak mu-
tassa fel és maga helyett a protestantizmust mártsa be. 
A ki a khinai viszonyokat ismeri, tudja, hogy valahány-
szor csak keresztyénüldözés tört ki Khinaban, az leg-

első sorban mindig a pápás missziók és misszionáriusok 
ellen irányult, — tehát ezeknek kellett olyan dolgokat 
cselekedniök, a melyek a khinaiakat elkeserítették. S 
valóban cselekedtek is. Alkalmazkodva a körülményekhez 
s minden felhasználható körülményt igyekezve meg-
ragadni, tudjuk, hogy a Khinában működő pápás misz-
szionáriusok főhivatalnokságokat, mandarinságokat fogad-
tak el, s mint ilyenek, egyfelől hivatalos hatalommal 
portálták a pápistaságot, másfelől pedig, a mint már e 
lapban is említve volt, védelmök alá vettek bármely 
címeres gonosztevőt is és kivonták az igazságszolgáltatás 
kezéből, mihelyt kijelentette, hogy pápistává lesz. Erő-
szakoskodás, a törvények kijátszása, gonosztevők védel-
mezése: ezek voltak a pápás misszió jellemvonásai ; s 
mikor mindezek megtermették átkos gyümölcseiket, — 
hogy a világ figyelme elvonassék, a jezsuitizmus kiadta 
a jelszót : a protestáns misszió az oka a ba joknak! A 
ki a viszonyokat ismeri, tudja, hogy ez a jelszó nem 
más, mint jezsuita fogás, a melylyel a maga vétkeit 
igyekszik fedezni és másokra tolni a saját keresztyéntelen 
eljárásának az ódiumát. Ugyanaz a methódus ez, mint 
mikor a kergetett tolvaj maga is »tolvaj«, »fogd meg* 
kiáltásokkal rohan, csakhogy a gyanút magáról elhárít-
hassa. 

A politikai lapok közül többen céltalannak és haszon-
nélkülinek is minősítették a ker. missziót, azt állítván, hogy a 
keresztyénné lett khinaiak közölt alig akad egy néhány, 
a ki meggyőződésből lett azzá, hanem legtöbbet csak az 
önző érdekek vezettek a konvertálásra. Ennek igazságát 
a pápistává lett khinaiakra nézve mi is elismerjük; mert 
a pápás misszió csak arra fektet súlyt, hogy minél na-
gyobb számával brillírozhasson a megtérítetteknek, de a 
megkeresztelteknek igazi keresztyéni hitével nem igen 
törődik, mint a hogy nem törődik sehol a világon; — a 
mi azonban a protestánssá lett khinaikat és a prot. 
misszió eredményeit illeti, a leghatározottabban tagad-
nunk kell, hogy a khinai misszió eredménytelen és 
haszontalan lenne. 

Hogy a khinai keresztyének megtérésének őszinte-
ségét is tisztázzuk, — több adat nem lévén kezünkben — 
csakis a mandsu-országi kis protestáns egyházról szólunk 
számadatokban. Az adatok azért is érdekesek, mert mandsu 
a Khinában uralkodó dinasztia, mandsúk a császári test-
őrök és legfőbb hivatalnokok, és a mandsúk gyűlölik leg-
jobban az idegeneket. A mandsúk között, Nyucsang város-
ban 28 éve jelent rneg legelőször protestáns hittérítő, 
Ross János, s májusban, a lázadás kitörése előtt 44 misz-
szionárius volt az országban, közülök nő 14 ; benszülött 
lelkész 2, (ezek egyike választatott meg ez évre moderá-
tornak, de mini hírlik megöletett); — benszülött presbi-
ter 40 ; diakónus 414 ; templom és imaház 2 5 1 ; egyház-
tag 19,646; katekhumenus 7126; theológus 13; népiskola 93; 
tanulók: 727 fiú, 381 leány. Egyházi célokra a mult év-
ben adakoztak 48 ezer koronát. Az ínséges hinduknak 
is szép segélyt gyűjtöttek és küldöttek Indiába. íme tehát, 
az igazi keresztyén missziónak megvan a sikere, bármit 
mondjon is a jezsuitizmus által felültetett politikai napi-
sajtó. 

* 
* * 

A protestáns hittérítés célja nem az, hogy szám sze-
rint minél több keresztyént mutasson ki, tekintet nélkül 
arra, hogy szívből vagy színből csatlakoztak-e hozzá? — 
hanem az, hogy valódi keresztyéneket neveljen és ezek-
nek, valamint a hittérítőknek az életével, magokviseletével 
megnyerje a pogányokat. Célja lassankint, de hamisítatlan 
tisztaságban beoltani a keresztyén elveket a pogányvilág 
gondolkodásába és érzületébe. Ez a krisztianizáló törekvés 



természetesen nem mutathat fel oly hirteleni és meglepő 
eredményeket, mint a pápás névleges keresztyénné tevés, 
de azért hatása kimaradhatat lan. E krisztianizálás hatása-
ként állott elő Indiában a »Brahmo Szomadzs«, az »Isten 
imádóinak társulata* is, mint a keresztyénség és a hindu 
vallásos ösztönök közös produktuma. Mosoombar P. G., 
e társulat feje a mult hó folyamán nagy közönség előtt 
ismertette vallásos (elfogásukat Londonban és fejtegetésé-
ből érdekesnek tartjuk kivonatosan ismertetni a követ-
kezőket. 

Az istenség klasszikus hindu eszméje a minden éle-
tet, az egész világot átható szellem. A teremtett világ a 
teremtő teste. A régi hinduk szerint sem az anyag nem 
létezhetett isten nélkül, sem isten az anyag nélkül. Istent 
úgy tekintették, mint az emberi lélek életét, szubstanciá-
ját, s igy az ember személyisége elenyészett. De a hin-
duizmus nem volt teljesen panthesztikus; volt más oldala 
is. Az ember, mint gyermek, mint isten keresője tekin-
tetett, a ki egy napon megszűnik idegenkedni a Nagy 
Szellemtől s vele egy sziv-lélek leszen. Itt érintkezik a 
hindu vallással a keresztyénség és e ponton hatott rá 
évszázadokon keresztül. 

A társadalmi reformokról szólva elmondá, hogy első 
feladat volt a nők helyzetének javítása. Egy nemzedékkel 
előbb nő-nevelés Indiában nem volt. Ma a leányoknak 
ezrei járnak iskolába s vannak nő-irók, költők, orvosok, 
szónokok. Egyelőre nagy baj volt, hogy a szülők iskolá-
zott leányaikat nehezen tudták férjhez adni. Már pedig 
egy tanult és magános, férjetlen nőnek kínos helyzete 
volt ; mindenki elfordult tőle, mint a társadalmi rend 
megzavarójától. Ma már javult a helyzet. A Zenana (női 
lakosztály) falai leomlottak és a nők százai vesznek részt 
a nyilvános életben. A gyermek-házasságok is ritkábbak. 
Az »Isten imádóinak társulata« a nők férjhezmenetelét 
14 éves koruknál előbb nem engedi meg. A hindu özve-
gyek szenvedéseit nagyítani szokták; de azért ezek hely-
zetén is javítottak. Az újra férjhezmenést is megengedik, 
bár nem követelik. A társulat némileg a kasztrendszer 
hivének vallja magát, mert az visszatart a helytelen élet-
módtól ; de a kasztrendszer túlzásait elvetik. 

A legutóbbi huszonöt év alatt nagy változás állott 
be a hindu gondolkozásban Krisztus és a biblia iránt. 
Pendsabban és másutt is a müveit hinduk szobájában 
megvan a keresztre feszített Jézus képe. A bibliát olvas-
sák és szeretik. De nem a theológusok Krisztusát fogad-
tak el, hanem a Krisztus szellemét szerették meg a modern 
hinduk. Azt a Krisztust, a ki példájával tanít Istent 
imádni, Istenben bízni, neki engedelmeskedni, élni és 
szenvedni. Mindez még nem tiszta keresztyénség ugyan, 
de előkészítője annak. A pogányság világ- és életfelfogá-
sát, gondolat- és érzésvilágát csak lassan hathatja át a 
keresztyénség ere je ; de át fogja hatni okvetlenül. Az 
isteni kegyelem megkészíti maga előtt az utat, megérleli 
az időket, hogy azoknak teljességében érvényesítse ellen-
állhatatlan hatalmát. A siker felől tehát nem szabad és 
nem lehet kételkednünk, még ha az egyelőre csekélynek 
tűnik is fel előttünk. 

* * 

Az amerikai kongregácionálista egyházak most meg-
jelent évkönyve azt mutatja, hogy a nevezett egyházak, 
ép úgy, mint a presbiterianok, csak alig hogy meg tudták 
tar tani tagjaik számát. A konzervativ irányú felekezetek 
tagjai általában nem szaporodnak Amerikában és néhá-
nyan mar ki is mondották a következtetést: »Ez a kor a 
szellemi hanyatlás kora*. Az elfogulatlanul felfogott tények 
azonban megcáfolják ezt a nézetet. Először is a hittérítői 
buzgalom növekedett, mint azt a nem rég lefolyt egyete-

mes misszionárius konferencia is bizonyítja. Azután a 
különfele felekezetek egyesítése iránt való vágyakozás 
is egy jele a növekedő benső szellemi életnek, a mely 
feltétele a külső növekedésnek. Továbbá, ha az egyházak 
látszólag nem térítenek is meg annyi bűnöst, mint az-
előtt, mégis bizonyára többet tesznek, mint valaha a 
társadalmi környezet megjavítására; már pedig a környe-
zet könnyebben teszi az embereket bűnösökké, mint 
szentekké. Dr. Strong Józsuának a párisi világkiállításra 
az Egyesült-Államok részéről elkészített monográfiája: »A 
társadalom javítása érdekében való vallásos mozgalmak «-
ról, határozottan azt bizonyítja, hogy ez a kor épen nem 
a szellemi hanyatlás kora. Sőt ellenkezőleg statisztikailag 
kimutatja, hogy csak a régi nyomon járó egyházak ma-
radnak egy állapotban, mig ellenben az új idők követel-
ményeihez alkalmazkodó egyházak, a melyek nem csupán 
az egyént, hanem annak minden viszonyait is áthatni és 
megnemesíteni törekszenek, a melyek úgy az egyesek 
üdvét, mint a társadalom jólétét előmozdítani iparkodnak, 
oly pezsgő életet élnek s tagjaik számának oly növeke-
dését muta t ják föl, hogy azokat tekintve nem panasznak 
hanem hálaadásnak van helye. 

A Chr. W. után. — a — s . 

E G Y H Á Z . 

A k o n g r u a k i u t a l á s a ügyében a »Magyar Szó«, 
megbízható értesülés alapján azt az örvendetes hírt közli, 
hogy a kultuszminisztériumban nemcsak hogy az 1200 koro-
náig való kiegészítés megállapítása folyik lázas tevékeny-
séggel, de már nagyban dolgoznak az 1600 koronáig való 
kiegészítés előkészítésén is; s azt írja, hogy a minisz-
térium kilátásba helyezte a teljes kiegészítésnek, a meg-
állapított kilenc év helyett már 1902-ben leendő végre-
hajtását is. Ezt a hirt örömmel közöljük s azt kívánjuk, 
hogy bárcsak teljesen megbízható lenne a M. Sz. érte-
sülése. 

E g y h á z m e g y e i vá lasz tások . A nagylionti evang. 
egyházmegye legközelebb megtartott tisztujitása alkalmával 
felügyelőjévé Laszkáry Pált, főesperesévé Jldndl Vilmost, 
alesperesévé Holluby Adolfot választotta meg újból. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A diósadi ref. egyház meghívás 
útján Vincze Ödön kémeri lelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Lelkészbe ik ta tás . A maksai ref. egyház újonnan 
választott lelkészét Volloncs Miklóst f. hó 4-én iktatták 
be hivatalába. A beiktatást Bodor Géza esperes végezte. 

Az a l só - szabo lcs hajdúvidéki ref. e g y h á z m e g y e 
f. hó 5-én tartotta meg őszi közgyűlését Debrecenben, 
Zsigmond Sándor esperes és Lengyel Imre gondnok 
elnöklete alatt. Tudomásul vette a gyűlés, hogy tanács-
biróvá Szabó Lajos választatott meg, s ezzel kapcsolat-
ban elrendelte a Rákóczy János h.-böszörményi lelkész 
halálával megürült egyházi tanácsbirói állás betöltését is. 
Az esperesi jelentés az egyházmegye vallási, erkölcsi és 
iskoláztatási viszonyait általában örvendeteseknek mulatta 
fel. A házasultak közül 42 pár nem vette igénybe az 
egyház áldását, a mely szám azonban, bár tekintélyes, a 
házasságoknak csak 3 '77%-á t teszi. Iskolába jár az iskola 
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kötelesek közül 8 2 - 7 7 % ; konfirmáltatok 858 fiú, 885 leány, 
összesen 1748 gyermek. A tényleg iskolába járók száza-
léka évről évre emelkedik és a tanítás eredménye általá-
ban véve jó. Kegyes adományok, alapítványok és hagyo-
mányokból, egyházi célra 16,948 írt 88 kr., iskolai célra 
13,219 frt 28 kr. folyt be. A kisebb jelentőségű, adminisz-
tratív ügyeken kivül megemlítjük még, hogy a gvülés a 
nagyváradi leányinternátusnak 100 korona segélyt szava-
zott meg és hogy a felállítandó egyházmegyei lelkészi 
nyugdíjintézet tervezetét a gyülekezetekhez küldte le hozzá-
szólás végett. 

A b á n y a i e v a n g . e g y h á z k e r ü l e t , mint már mult 
heti számunkban is irtuk, f. hó 5. es 6-án tartotta meg 
közgyűlését Sárkány Sámuel püspök és Zsilinszky Mihály 
elnöklete alatt. A gyűlés istentisztelettel vette kezdetét, a 
melyen Scholtz Gusztáv budai lelkész imádkozott. Isten-
tisztelet után a Deak-téri főgimnázium dísztermében sereg-
lettek össze a gyűlés tagjai, nagy érdeklődéssel tekintve 
az elnöki megnyitó ele. Zsilinszky Mihálynak, lapunk 
első helyén egész terjedelmében közölt beszéde az érdeklő-
dést meg is érdemelte, mert mig egyfelől bátor megvédése 
volt a protestantizmusnak, másfelől rámutatott a kibonta-
kozás helyes ú t j á r a : az egyház belső megerősítésére. El 
is határozta a gyűlés, hogy az elnöki megnyitót magyar, 
német és tót nyelven kinyomatja és minden gyülekezet-
nek megküldi. — Nagy figyelemmel hallgatták meg a 
püspöki jelentést is, a mely rendre számolt be a kerület 
fontosabb eseményeiről: a szlavóniai esperesség megala-
kulásáról, a kongruáról, az egyházpolitikai törvények 
hatásáról,és sajnálattal konstatálta, hogy a hatalmas r. kath. 
egyház túlkapásait gyakran kell éreznie a protestáns 
egyháznak. A jelentés elhangzása után Fabinyi Teofil 
melegen üdvözölte a gyűlés nevében a püspököt 10 éves 
hivataloskodása alkalmából, a miért a püspök meghatva 
mondott köszönetet. — Hosszabb vitát idézett elő a 
turóci esperesség azon eljárása, hogy tót nyelvű jegyző-
könyvei és felterjesztése mellé nem csatol magyar fordí-
t á s t ; de a vitát elcsendesítette a Zsilinszky eltávozása 
után az elnöki széket elfoglalt Fabinyi Teofil, ki a tör-
vény homályosságával védekező turóci esperest a törvény 
pontos megtartására utasította. Az első napi ülés végen 
még az egyetemes gyűlésre küldendő képviselőkef válasz-
tották meg. Kiküldettek: Fabinyi Teofil, báró Podmaniczky 
Géza, dr. Králik Lajos, Haviár Dániel, Haasz Antal, 
Csipkai Károly, Zsilinszky Mihály, Mayer Ede világi fel-
ügyelők, — Belochorszky, Kramar, Bachat, Veress, Petro-
vics, Svehlo, Morhacs, Lauko esperesek és Benko és 
Rakovszky tanárok. Rajtok kivül még több egyházi és 
világi férfiút is kiküldtek az egyetemes gyűlésre, de csu-
pán szólás joggal. — A második napon, a melyen del-
előtt és délután folyt és be is fejeződött a gyűlés a 
különböző bizottságok tettek jelentési munkálataikról. A 
kerület pénzeinek magasabb kamatoztatása ügyét áttették 
a pénzügyi bizottsághoz; tudomásul vették a "horvát-
szlavon esperesseg megalakulását ; a politikai községek 
egyházi beosztásának folyamaiban letelet; a kerületi 

iskolai felügyelői állás szervezésének ügyét letették az 
egyházmegyékhez: helyeslőleg tudomásul vették a Lu'her-
társaság tankönyv kiadó tervét. Nagyobb vitát keltett az 
egyházmegyei tanító-egyesületek képviselőküldési jogá-
nak és a pesti evang. egyházak egyesítésének a kérdése. 
Az előbbire nézve kimondta a gyűlés, hogy minden egyes 
tanító-egyesület küldhet kepviselőt ; az utóbbira nézve 
pedig sajnálattal vette tudomásul, hogy az egyesítés nem 
volt keresztül vihető, de mivel melegen óhaj t ja a barát-
ságos alapokon való egyesítést, utasította az egyházmegye 
út ján a magyar gyülekezetet egy második lelkészi állás 
szervezésére, mindhárom gyülekezetet pedig arra, hogy 
híveiket irják össze pontosan, tartsak evidenciában azok 
állami adóját, fizessék be közalapi járulékaikat és tisztáz-
zák iskolai ügyeiket. — A délutáni ülésen az egyház 
látogatás szabályrendelete került szőnyegre, s a javaslatot, 
valamint a kura pasztorális szabályjavaslatát is letettek 
véleményezés végett az egyházmegyékhez. Az erdélyi 
ref. egyházkerületnek az erdélyi püspöki cini kérdésében 
kelt átiratat a jogi bizottság egyszerűen tudomásul venni 
javasolta, mivel a miniszter rendeletének sérelmes részét 
már kikorrigálta. Veress József esperes nem járult hozzá 
a bizottság javaslatához és a rendelet visszavonását köve-
telte, — a gyűlés azonban a bizottság javaslata szerint 
határozott. Kisebb fontosságú ügyek elintézése után a 
gyűlés este 7 órakor végződött be. 

B e l m i s s z i ó i é r t e k e z l e t . Mint már jeleztük, a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság nagygyűlése alkal-
mából Pozsonyban belmissziói értekezlet lesz. Az érte-
kezlet f. hó 19-én délután 6 órakor az ág. h. ev. theolo-
giai akadémia könyvtár-termében (Konvent-u. 13.) fog 
megtartatni, a következő tárgysorozattal : 1. Közének. Erős 
várunk az Úr Isten, 1-ső és 2-ik vers. 2. Ima. 3. Elő-
terjesztés az értekezlet tárgyában. Szilassy Aladár. 4. Az 
értekezlet megalakulása. 5. Felolvasás a belmissziói mun-
káról. Mayer Endre eperjesi theol. tanár . 6. Indítvány 
országos belmissziói egyesület szervezése iránt. Előterjeszti 
Gergely Antal ref. lelkész. 7. Ének. Erős várunk az Úr 
Isten, 4. vers. 8. Ima. Erre az értekezletre mindkét prot . 
egyház lelkészi és világi tagjai tisztelettel meghivatnak. 

Az a l s ó - z e m p é n i ref. e g y h á z m e g y e szept. 4-én 
és 5-én Sárospatakon tartotta meg rendes közgyűlését, 
Meczner Béla gondnok és Keresztury József esperes 
elnöklete alatt. A kebelbeli egyházak folyó ügyeinek el-
intézése mellett legfontosabb tárgya voll a gyűlésnek a 
miskolci ref. leánynóvelde továbbfejlesztésének kérdése. 
Ebben az egyházmegye egyérlelmüleg úgy állapodott meg. 
hogy felkéri a kerületet, hogy az e tárgyban kidolgozott 
memorandumban megjelölt segélyalapoknak igénybevéte-
lével és felhasználásával mielőbb allíttassa fel az 5. és 
6-ik felső osztályt. E két osztály, képesíttetés tekintetében 
a nőlanítóképző első és második osztályának felel meg. 
Ezek megtörténte után, a leányiskolái nőnevelés betetőzése 
gyanánt a nőtanító-képző két felsőbb osztályát is fel 
kell állítani. Igy remélhető, hogy e kiválóan protestáns 
szellemű intézetünk a magyar protestánti/.mus öntudatos 



erősítésére és ápolására ha ta lmas befolyást fog gyako-
rolni. — Elhatározta továbbá az egyházmegye, hogy 
miután ez ideig nem volt a lkalma Kun Bertalan püspö-
köt 60 éves papságanak évfordulóján üdvözölni, — annak 
emléke jegyzőkönyvben örökíttessék m e g ; a főjegyzőt, 
Hézser Emilt pedig megbízta, hogy az egyházmegye 
nevében táviratilag üdvözölje a püspököt. A közgyűlés 
után tartott banketten Hézser Emil főjegyző pohár-
köszöntője tűnt ki, a melyben elitébe a pápistaság 
túlkapásai t , a róm. kath. kongresszus fanat izmusát , a 
király nevének és szemelyének a néppárt i hűhókba való 
bevonását , s felhívta a gyűlés tagjait, hogy ne engedjék 
a protestantizmust leszoríttatni, hanem igyekezzenek egyház-
tarsadalmi úton a r ra törekedni, hogy a protestáns egyház 
érdekei, jogos igényei betöltessenek. 

T e m p l o m a v a t á s . A lasztoméri ref. egyház f. hó 
9-én avat ta fel új templomát . A felavató szer ta r tásban 
részt vett Kun Bertalan püspök is, kit a gyülekezet méltó 
tisztelettel és szeretettel fogadott kebelében. 

A t o l n a i ev. ref. e g y h á z m e g y e szept. 4 én tar-
totta évi rendes közgyűlését Szegszárdon, DömŐk Péter-
esperes es Szilassy Aladár gondnok elnöklete alatt. Sima, 
gyors lefolyású gyűlés volt. Az esperesi jelentés szerint 
az egyházakban , Bata kivételével, rend és békesség v a n ; 
kitérés csak egy-két esetben fordult elő. Úgy a közpénztar , 
mint a gyámpénz tá r h(í sáfárok kezeiben vannak. Az 
előbbi ugyan annyi ra igénybe van véve az egyre foko-
zódó kiadások miatt, hogy csak hat forint felesleggel 
zárult a mult évi mérleg, úgy, hogy a jövőben valószínű-
leg igénybe kell venni az egyházkerületi közigazgatási 
segélyt. A gyámpénztárból egy-egy özvegy 450 korona 
segelyt kap A tanügyi bizottság jelentése mindenkit arról 
győzött meg, hogy az egyházmegyében a legnagyobb 
részben hivatásuk magasla tán álló tanítók működnek. 
A tanügyi bizottság különben az egyházmegye útján azt 
a méltányos kérést terjeszti fel a kerülethez, hogy a mostani 
nehézkes, komplikált, elavult statisztikai ivek helyett célsze-
rűbbeket adjon á körlelkészek kezeibe. A gyönki gim-
náziumról szóló igazgatótanacsi jelentést Tantó János 
kajdaesi lelkész terjesztette a gyűlés elé. Ez a nagy 
nemzeti missziót teljesítő intézet a folytonos fejlődés 
út ján van. Segélykérvény volt elég, 24 egyház közül 
12 folyamodott kisebb-nagyobb segélyért; a hajdan vagyo-
nosai)!) egyházak is érzik a mostoha idők nyomasztó 
súlyát. Mégis a fentebbi évekhez kepest mutatkozik már 
némi javulás ; a számvevői jelentés legalább örvendetesen 
konstatal ta a hátralékok apadasát . Bonyhád újból kérte 
anyási t la tása t . Buzgó es közkedvelt h. lelkésze és a kis 
egyház áldozatkészsége megérdemelné, hogy elvégre rendbe 
jönne e regen húzódó fontos ügy. Délután törvényszéki 
ülés volt ; az odiózus bálái ügy időszaki bírósághoz lett 
utalva. (P.) 

A r á c h i d a s i g y ü l e k e z e t , mely a múltban annyi 
aggságot és kellemetlenséget okozott az egyházi felsőbb-
ségnek, ú j abb időben több jeiét adta jobb útra térésének. 
Legszebb jele e megjavulasnak, hogy regi. rozoga ima-

hazat nagy áldozatkészséggel csinos kis templommá ala-
kíttatta ai. Szept. 4-eu lelt az Úrnak szentelt e csinos 
kis hajiek felavatva. Biceó Zsigmond h. lelkesz szép 
beszédben buzdította németajkú híveit az egyház és haza 
iránti hűségre es szeretetre. Pap István mórágyi lelkész 
úrvacsorát osztott. Az ünnepélyen Kardos Kálmán kép-
viselő is részt vett. (P . ) 

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 a párisi világ-
kiállítás középiskolai c s o p o r j a b a n bronzérmes kitüntetést 
nyert. A kitüntetéshez örömmel gratulálunk 

A t a n á r v i z s g á l ó b i z o t t s á g e l n ö k e . A közoktatás-
ügyi miniszter a budapes' i or>z. középiskolai tanárvizs-
gáló bizottság elnökevé, az 1900/1 -dik tanév kezdetétől 
számított ötévi időtar tamra dr. Beöthy Zsolt miniszteri 
tanácsost s budapesti tud. egyetemi tanar i nevezte ki. 

Az erdé ly i ref. n é p i s k o l á k k i e g é s z í t é s e . Leg-
utóbbi konventünkön is tárgyaltatott a kultuszminiszter 
ama követelése, hogy az erdelyi ref. népiskolák egy ev 
leforgása alatt egészíttessenek ki hat osztalyúakka. Mind 
az erdélyi kerület, mind a konvent felírt a miniszterhez 
a kiegészítéseknek hosszabb terminushoz kötése iránt, s 
a mint értesülünk, a miniszter engedett is a követelésből, 
a mennyiben a kiegészítést most már négy év alatt kivanja 
végrehajtatni , s e mellett, azt is megígéri, hogy a mennyiben 
az egyes egyházközségek a magok erején képtelenek 
volnának a kiegészítésre, — kész engedélyezni az 1893 
XXVI. t. c. által biztosított államsegélyt is. 

B u d a p e s t i ref. t h e o l ó g i á n k o n f. hó 7-én volt a 
tanév ünnepélyes megnyitása, Szász Karoly püspök úr, 
a tanári kar és az ifjúság jelenlétében. A 43-ik dicseret 
1. versének eléneklése után Szász Károly püspök úr kérte 
buzgó imádságban Istennek áldását az intézel munkálkodá 
sára, tanára i ra és vezetőire; utana pedig dr. Szabó Aladár, az 
akadémia uj igazgatója mondott lelkes es szép megnyitó 
beszédet. Beszéde elején megindítóan aposztrofalla szere-
tett ősz püspökünket, az agg Mózeshez hasonlítván, ki 
nem vehetett ugyan már részt a harc küzdelmeiben, de 
nem szűnt meg áldást osztani a szent ügyért harcolókra. 
Majd az intézet s az ifjúság feladataira térve át, komo-
lyan hangoztat ta , hogy szép mondások ál talánosságaiban 
el ne téveszszük a célt, a mely nem lehet más, mint 
hü és kitartó törekvés annak a magas ideálnak a megvaló-
sítására, a mely az intézel nagy alapítói előtt lebegett. Az 
ö lelki szemei elölt is egy oly intézet kepe áll, a mely 
nemcsak önmagában erős és a leghatározottabban evan-
geliomi, hanem a mely erejet, hatását éreztetni tudja kül-
sőleg is az egyházépítés és az egyháztársadalmi evange-
liomi regeneráció szent munkájában . E tekintetben nagy 
és nemes feladatok állanak, mind a tanárok, mind az 
ifjúság előtt. Különösen pedig igyekeznie kell az ifjúság-
nak ar ra , hogy rendületlen, tiszta hitei szerezzen magá-
nak a Krisztus felöl Ös>ze kell forrnia léikében a M.-g 



váltóval. 0 tisztíthatja meg leiköket, szentelheti meg 
életöket és teheti képessé őket mindama szent munka 
elvégzésére, a mely reájok a lelkészi pályán várakozik. 
A szép megnyitó ünnepélyt a 137. dicséret 6. versének 
eléneklése zárta be. — Az akadémiára a folyó tanévre 
9 negyedéves, 10 harmadéves, 13 másodéves és 12 első 
éves, összesen 44 növendék iratkozott be. 

A »budapes t i ev. ref. t h e o l ó g u s o k önképző-
köre* f. hó 7-én tartotta alakuló gyűlését. A XG. zsol-
tár eléneklése után Forgács Gyula theol. szenior erős 
hittől áthatott meleg szavakkal üdvözölte az egybegyűlt 
tagokat, s reámutatott ar ra az útra, a melyen a körnek 
haladnia kell. Beszéde után a kör egyhangú felkiáltások-
kal következőleg alakította meg tisztikarát : tanár-elnökül 
ez évre is eddigi buzgó vezérét: Farkas Józsefet kérte 
fel. Ifjúsági elnök lett : Mészáros János IV. é. th. Ti tkár: 
Nyáry Pál IV. é. th. Pénz tá ros : Forgács Gyula IV. é. th. 
Főjegyző: Kájel István IV. é. th. Ellenőr: Keresztes Gyula 
III. é. th. Aljegyzők: Somogyi Zoltán és Arany Dénes 
1. é. th.-ok. Főkönyvtáros : Dömötör Endre II. é. th. 
Alkönyvtáros: Ágoston Sándor I. é. th. Laptáros : Kozma 
Andor II. é. th. ( K ) 

B u d a p e s t i ev. ref f ő g i m n á z i u m u n k b a n e hó 
10-én d. e. 10 órakor volt az iskolai év ünnepélyes meg-
nyitása. Az ünnepély a Kálvin-téri tempómban folyt le, 
az iskolai elöljáróság, tanári kar, számos szülő és a 
tanuló ifjúság jelenlétében. A »Jövel Szentlélek Úr Isten* 
eléneklése után Csűrös István főgimnáziumi vallástanár 
és lelkész magasszárnyalású imádságban kérte a nagy 
Isten áldását és segedelmét a tanuló ifjúságra, a tanári 
karra és az iskolai elöljáróságra. Utána Puky Gyula 
iskolai gondnok tartott tartalmas megnyitó beszédet, melyet 
Lapunk más helyén egész terjedelmében közlünk ; a gond-
nok úr kegyeletes szavakban emlékezett meg Erzsébet 
királyné haláláról is. Majd Molnár Sándor főg. igazgató 
szólott ékesen és melegen az ifjúsághoz és bemutat ta a 
dr. Rupp Kornél helyére választott ú j tanárt , dr. Erdélyi 
Lajost. Ezzel kapcsolatban említjük fel, hogy a főgimná-
ziumba a folyó tanévre 588 növendék iratkozott be, a 
kik közül ref. 288, ág. hitv. evang. 36, r. kath. 130, 
görög-kel. 1, unitárius 3, izraelita 130. 

A s á r o s p a t a k i ev. ref. f ő i s k o l a a k a d é m i á j á n a k 
t a n r e n d j e az 1900/1901 iskolai év első felére. A) A 
vallás- és egyháztudományi szakon: 1. Radácsi György 
rendes tanár e lőadja : 1. Az ó-szövetségből a Zsoltárokat, 
különös tekintettel a magyar zsoltár-fordítókra és magya-
rázókra (fordítva és magyarázva), hetenként 3 órán. 
2. Az uj-szövetségböl a korinthusiakhoz irott első levelet 
(fordítva és magyarázva), hetenként 3 órán. 3. Az ószövet-
ségi kánon történetét (Izagógika), hetenként 3 órán. 
4. ószövetségi szemináriumot tart hetenként 1 órán. 
2. Dr. Tüdős István rendes tanár előadja: 1. A ker. 
erkölcstant (történeti rész), heti 3 órán. 2. A ker. 
dogmatikát, heti 3 órán. 3. A ker. dogmák történetét, 
heti 3 órán. 4. A bibliai vallástant (ó-ssövetségi rész), heti 
3 órán. 3. Nóvák Lajos rendes tanár e lőad ja : 1. A 

37. szám. 

homiletikát, hetenként 3 órán. 2. Az egyházjogot, heten-
ként 3 órán. 3. A theol. tudományok encyclopaediájál, 
hetenként 2 órán. 4. Gyakorlati szemináriumot tart 
hetenként 2 órán. 4. Rohoska József h.-tanár e lőadja : 
1. A keresztyén egyháztörténelmet (a reformáción kezdve), 
hetenként 4 órán. 2. A magyar prot. egyháztörténelmet, 
hetenként 2 órán. 3. A vallásbölcsészetet, hetenként 
3 órán. 5. A n t a l f y László theol. segédtanár t an í t j a : 
1. A héber nyelv elemeit, hetenként 4 órán. 2. Az új-
szövetségi görög nyelvet, hetenként 2 órán. 3. Az új-
szövetségi bevezetést, hetenként 2 órán. 6. Pásztor Sámuel 
főiskolai ének- és zenetanár vezetése alatt az egész theol. 
ifjúság részére: 1. Gyakorlati éneklés, hetenként 1 órán. 
B) A bölcsészeti szakon: 1. Szinyei Gerzson rendes 
tanár előadja: 1. Az Auróra-kör költészetét, hetenként 
4 órán. 2. Az oktatástant (általános rész), hetenként 
2 órán. 2. Dr. Székely György rendes tanár e lőad ja : 
1. A bölcsészet történetét (Uj-kor), hetenként 4 órán. 
2. A filozófiai encyclopaediát, hetenként 4 órán. 3. Az 
eszthétikát, hetenként 2 órán. 4. A német nyelvet tanítja 
hetenként 2 órán. 3. Dr. lllyefalvy Vitéz Géza rendes 
jogtanár előadja : A legújabb kor történetét, heti 4 órán. 
4. Rohoska József theol. helyettes tanár t an í t j a : Az an-
gol nyelvet, hetenként 2 órán. 5. Dr. Rácz Lajos gimn. 
rendes tanár tan í t ja : A francia nyelvet, hetenként 2 órán. 
6. Dr. Kun Zoltán főiskolai orvos e lőadja: A közegész-
ségtant, heti 2 órán. 7. Abonyi Károly m. kir. gazd. 
v. szaktanár e lőad ja : A mezőgazdaságlant, heti 2 órán. 
G) A jog- és államtudományi szakban: 1. Szántlió Gyula 
rendes tanár előadja : 1. A római jogot (Institúciók), 
hetenként 8 órán. 2. Gajus institutióinak magyarázatot 
(speciál-kollégium), hetenként 2 órán. 2. Ballagi Géza 
rendes tanar e lőadja : 1. Az alkotmány- és kormányzati 
politikát, heti 5 órán . 2. A bevezetést a jog- és állam-
tudományokba, heti 2 órán. 3. A politikai irodalom tör-
ténetét (speciál kollégium), heti 2 órán. 4. A nemzetközi 
jog történeiét, heti 1 órán. 3. Finkey József rendes tanár 
e lőadja : 1. A peres és perenkivüli eljárást, heti 5 órán. 

2. A kereskedelmi és váltójogot, heti 6 órán. 4. Zsindely 
István rendes tanár e lőadja : 1. Az egyházjogot, heti 
7 órán. 2. A magyar alkotmány- és jogtörténetet, heti 
7 órán. 5. Finkey Ferenc rendes tanár e lőadja : 1. A jog-
bölcsészetet, hetenként 6 órán. 2. A büntetőjogot, heten-
ként 5 órán. 6. Meczner Sándor rendes tanár e lőad ja : 
1. A magyar magánjogot, hetenként 5 órán. 2. Az osztrák 
magánjogot, hetenként 6 órán. 7. lllyefalvi Vitéz Géza 
rendes tanár e lőadja: 1. A magyar közigazgatási jogot, 
heti 5 órán. 2. A legújabb kor történetét, heti 4 órán. 
3. A közigazgatás alapvonalait (speciál kollégium), heti 
1 órán. 8. Szabó Sándor rendes tanár e lőadja : 1. A 
nemzetgazdaságtant, heti 5 órán. 2. A magyar pénzügyi 
jogot, heti 5 órán. 9. Kun Zoltán főiskolai orvos elő-
a d j a : A közegészségtant, heti 2 órán. 

Az e p e r j e s i e v a n g . j o g a k a d é m i a t a n r e n d j e az 
1900/1901. tanév első felére. A) Kötelezett tantárgyak. 
I. évfolyam: Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 
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2 óra. Előadó tanár : dr. Meliórisz Béla. Római jog, heti 
8 óra. Előadó tanár : dr. Horovitz Simon. Maggar alkot-
mány és jogtörténet, heti 7 óra. Előadó tanár : dr. Mikler 
Károly. II. évfolyam: Jogbölcselet, heti hat óra. Előadó 
t a n á r : dr. Horváth Ödön. Magyar magánjog, heti 5 óra. 
Előadó tanár : Schulek Gusztáv. Nemzetgazdaságtan, heti 
5 óra. Előadó tanár : dr. Sarudy Vilmos. III., vagyis jog-
tudományi évfolyam: Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár : 
dr. Horovitz Simon. Peres- és perenkivüli eljárás, heti 
5 óra. Etőadö tanár : Schulek Gusztáv. Kereskedelmi- és 
váltójog, heti 6 óra. Előadó tanár : dr. Sarudy Vilmos. 
Osztrák magánjog, heti 6 óra. Előadó tanár : dr. Schulek 
Gusztáv. IV., vagyis államtudományi évfolyam: Politika, 
heti 5 óra. Előadó tanár : dr. Horváth Ödön. Magyar 
közigazgatási jog, he t i5 óra. Előadó tanár : Meliórisz Béla. 
Egyházi jog, heti 5 óra. Előadó tanár : dr. Mikler Károly. 
Magyar pénzügyi jog, heti 5 óra. Előadó tanár : dr. Meliórisz 
Béla. — B) Speciál- Collégiumok. Bölcsészettörténet, heti 4 ó. 
Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. A jog- és állambölcselet 
irodalma, heti 3 óra. Előadó tanár : dr. Horváth Ödön. 
Biztosítási jogunk, heti 1 óra. Előadó tanár : dr. Sarudy 
Vilmos. Az 1877: X X . t.-c. magyarázata, heti 1 óra. 
Előadó t aná r : Máriássy Béla. A francia közigazgatásról, 
heti 1 óra. Előadó tanár : dr. Máriássy Béla. 

EGYESÜLET. 
A b u d a p e s t i ref. i f j ú s á g i e g y e s ü l e t , az uj isko-

lai évvel újra megkezdte áldásos munkáját az if júság 
körében. Hívogatja, gyűjtögeti az if jakat az igaz élet forrá-
sához, az evangéliumhoz, s az Isten bizonyára meg is 
fogja áldani működését ebben az uj iskolai esztendőben 
is. Minden kedden este biblia-olvasó és minden csütörtö-
kön este felolvasó és szórakoztató összejövetelt tart a 
ref. theologia nagytermében és legközelebb megindul a 
munka az egyesületi működés minden ágában. Össze-
jöveteleire minden ifjút szívesen hiv és vár az egyesület. 
F. hó 8-án már szép szeretetvendégséget is rendezett a skót 
misszióiskola épületében. A testi táplálék mellett lelki táp-
lálékban is bőven volt része a közönségnek. Moody András 
és Webster János skót lelkészek, Szabó Aladár theologiai 
igazgató, Gergely Antal lelkész és Malcay Lajos szeretet-
házi igazgató szép beszédeket mondtak; Viktor János 
tanító harmoniumjátékával kötötte le a hallgatók figyel-
mét ; Megyercsy Béla és Nyáry Pál theologusok szép 
költeményeket szavaltak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A brassó i m a g y a r e s p e r e s s é g ü g y é b e n a 

következő választ kaptuk: Nagytiszteletü Szerkesztő Űr ! 
Kedves barátom! Okosabb dolgom is volna ugyan, mint 
dr. Hermann Antal úrral Moór esperes úr személye felett 
személyeskedni, de a protestáns közönségnek s saját repu-

tációmnak tartozom azzal, hogy a nevezett úrnak e becses 
lap f. é. aug. 19-iki számában közzétett nagy kései kiroha-
nására rövidesen reflektáljak. — Én nem voltam illetékes 
a brassói evangélikus esperesség dolgában irni, mert 
térbelileg távol esem; — azért csak valótlanságokat irkál-
tam. Ez Hermann úr első igazsága. — Hát — a mit 
irtam, azt a hely színéről, az ügyekben való teljes infor-
máció, közvetlen tapasztalat és hiteles okmányok alapján 
irtam. Ez az én első igazságom. — Én személyileg közel-
ről érdekelve voltam, — bátyámról lévén szó. Ez Hermann 
úr második igazsága. — Hát — tessék csak a perirato-
kat megnézni — s meggyőződik Herrmann úr, hogy abban 
a sajnálatos ügyben sem én, sem bátyám nem voltunk 
személyesen érdekelve, hanem igenis érdekelve volt egy, 
Moór úr által világnak kergetett szegény evangel. papi 
család, melyhez minket az emberszereteten kivül más 
kötelék sohasem fűzött, s érdekelve volt egy egész espe-
resség tisztesség- és igazságérzete. Hogy akkor és abban 
az ügyben a legfőbb törvényes hatóság: az egyetemes 
törvényszék kinek javára döntött? — azt megtudhatja 
Hermann úr a hozott ítéletből, mely a tiszai kerületi 
törvényszéknek bátyámra kedvezőtlen Ítéletét egészben 
megsemmisítette. Ez a mi második igazságunk. — 
Törvényszékileg elintézett ügyet két év után egy vá-
lasztási ténynyel kapcsolatba hozni és a választás ked-
vező eredményéből a mult bűneit igazolni akarni, — 
lehet jó ügyvédi fogás, de csak »ignotos fallit.* Ha 
Hermann úr Moór úrnak jóakarója, barátja, — bizony jobb, 
ha a multakra borított fátyolt nem bolygatja; csúnya 
dolgokat takar az. De ha kivánja: levehetjük azt a fályolt ; 
— egyet tudok: — nem a mi szégyenünket takarja. — 
De most veszem észre, hogy én egyházi ügyről oly fér-
fiúval váltok szót, a ki ahhoz nem ért. Hiszen Hermann 
úr azt mondja, hogy ő nem is evangélikus! Hogy ő »a 
brassói magyarság ügye iránt érdeklődik, őszintén és tevé-
kenyen« (azt is jobb, ha mások mondják rólunk!), hogy 
»a brassói esperesség alakulásában ő nem felekezeti, 
hanem politikai követelményt* lát! — No hát édes uram! 
ez a hang nem a mi hangunk, az bizonyos. Mi sarut 
leoldva szoktunk a szent helyre lépni! Jobb hát, ha kiki 
a maga dolgát folytatja s otthon, a maga háza előtt 
söpör. Egyházunk ügyeinek intézését csak tessék ránk 
bizni. — Pozsony, 1900. szept. 6. Dr. Masznyik Endre. 

* A d e b r e c e n i ref . e g y h á z p r e s b i t é r i u m a , a 
mint a Debr. Prot. Lapban olvassuk, elhatározta, hogy a 
nagytemplomban a vasárnap délelőtti istentisztelet idejét 
9 óráról 10 órára teszi át. Erre a változtatásra, ha a sorok 
közt jól olvasunk, az adott okot, hogy az un osztály 
koránnak találta a 9 órai templomozást, s igy elmaradt 
az istentiszteletről. Van ugyan a dologban bizonyos furcsa-
ság, de azon tülteszszük magunkat, mert tudjuk, hogy a 
a presbitérium csak jót akart, a mikor alkalmat kivánt 
adni a későn kelő intelligenciának is az istenigéje hallgat-
ha tására ; hanem azután, debreceni laptársunkkal együtt 
mi is elvárjuk, hogy az igy kielégített intelligencia most 
már minden vasárnap megtöltse a nagytemplomot. A kérdés 



leghelyesebb megoldása azonban az lett volna, a mit a 
Debr. Prot. Lap. is felemlít, hogy t. i. azt mondta volna 
ki a presbitérium, hogy vasárnap délelőtt 9 órakor is. 
meg 10 órakor is legyen istentisztelet. A ki nem juthatna 
el az elsőre, eljuthatna a másodikra, s nem hangzanék 
fel a civisek panasza, hogy megbojgatlatott a régi rend 
és pedig az urak kedvéért. 

* A zs idók e v a n g é l i z á l á s á r a a l a k u l t porosz 
társulat 500 márkából álló pályadijat tűzött ki »Zsidóság, 
keresztyénség és világvallás« tételre. Kifejtendő, hogy 
vájjon jogosult-e a zsidóságnak az a nézete, a mely 
szerint ő egy, a kereszt vénséget meghaladó kultuiának a 
hordozója? — továbbá kifejtendő, hogy egyedül a keresz-
tyénségben vannak meg a szivet és lelket kielégítő mind-
ama feltételek és követelmények, a melyek tekintetében a 
zsidóság a világvallás nívójára soha sem emelkedhetik. 
A mű müveit zsidó olvasóknak van szánva. A tudós 
appará tus mellőzendő. A szerzők szabadon választhatják 
a bibliai theologiai, vallásbölcseleti vagy történeti előadás-
módot. A pályamű 1901. július 1. nyújtandó be Sauer 
berlini számtanácsosnál, mint a társulat pénztárosánál. 
A birálók Kessler főegybázi tanácsos és Sexberg és 
Strack berlini tanárok lesznek. A pályakoszorúzott művet 
a társulat fogja kiadni. (Sz. M.) 

* S z á s z o r s z á g b a n a közzétett hivatalos adatok 
szerint következőleg oszlanak meg az egyes körökben 
(»Kreishauptmanschaf't«) a vallásfelekezetek: Bautzen köré-
ben van 347,770 lu th , 259 ref., 34,892 r. kath., 34 né-
met ka th , 1834 más felekezetű s 278 izraelita. Drezdá-
b a n : 1.005.616 luth., 2959 ref., 51.908 római kath., 
312 német kath., 4079 más felekezetű s 2867 zsidó. 
Lipcsében: 906,616 luth., 6520 ref., 23,793 róm. kath., 
501 német kath. , 2586 más felekezetű s 5109 zsidó. 
Zvickau kerületében van : 1.351,755 luth., 800 ref , 
29,692 róm. kath., 581 német kath., 5132 más felekezetű 
s 1648 zsidó. Tehát az egész szász királyságban van : 
3.611,670 luth , 10,538 re form, 140,285 római kath., 
1428 német kath., 13,631 más felekezetű s 9902 zsidó. 
Boldog állapotok ezek a protestantizmusra nézve. S mégis 
csudálatos, hogy a reformáció e klasszikus talajának 
r. kath. uralkodóháza van, holott a kormányköröknek az 
Augustanára is meg kell esküdniök. (Sz. M.) 

* A »La G e r a r c h i a Catto l ica* c. pápás névkönyv 
az 1900. évi tényleges bierarkhiai állapotot következőleg 
tünteti föl. A hierarkhia élén XIII. Leó pápa áll, kit 
1878 febr. 20-án választottak s márc. 3 -án koronáztak 
meg, s ki pápás számítás szerint a 263-ik pápa. Követ-
kező hivatalos cimei vannak még : Jézus Krisztus hely-
tartója, Péter apostoli fejedelem utódja, az egyetemes 
egyház legfelsőbb pontifexe, a nyugat patr iarkhája, Itália 
primása, a római egyháztartomány érseke és metropoli-
tája , s a római egyház világi birtokainak (a vatikán és 
környéke) szuverénje. A biboros kollégium jelenleg 59 
tagból áll. vagyis 11 biboros kalapnak nincsen hordozója. 
1899-ben meghalt 7 kardinális, köztük Krementz kölni 
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érsek és gróf Schönborn prágai érsek. Az 50 kardinális 
közül 6 püspök (mindannyian olaszok), 48 pap es 5 dia-
kónus (köztük Steinhuber német jezsuita). A római kúrián 
székel 24 biboros, köztük 22 olasz. A többi 35 kardiná-
lis közül a saját hazájukban 25 érsek és 6 püspök. Van 
ezenfelül 3 patriarkha és pedig a nyugatindiai, a velencei 
es a lissaboni. Nemzetiségre nézve a kúriának 33 tagja 
olasz, 7 francia, 5 osztrák vagy magyar, 5 spanyol, 2 
német, egy-egy lengyel, portugál, ausztráliai, éjszakamerikai, 
angol, irlandi és belgiumi. 10 biboros valamely rendhez 
tartozik és pedig van köztük 2 jezsuita, 2 benedekrendi, 
2 oratóriánus. 1 ferencrendi, 1 dömés, 1 kapucinus és 
1 mezitlábos karmelita. XIII. Leó uralkodása alatt (1848— 
1900) meghalt 132 f)iboros. A 14 patriarkhátus közül 
13 van betöltve. Latin szertartású érsek van 170, püspök 
6 9 4 ; keleti szertartású érsek és püspök 5 4 ; címzetes 
püspök és érsek 368 és 8 ú. n. praelatus nullius dioe-
ceseos. A római egyház hierarkhiajának tehát jelenleg 
1322 egyházfejedelme van. Óriás vezérkar ez, a pápának, 
mint legfőbb vezérnek intézősége alatt. Mily hatalmas 
vezérkara lehetne ez a Krisztus hadseregenek ' Vezérkar 
az igaz, most is; törekvése a világ meghódítása, de nem 
azért, hogy Krisztushoz s általa az Istenhez vezérelje, 
hanem csakhogy a maga labai alá hajtsa és magát imád-
hassa a Krisztus és az Isten helyett! (Sz. M.) 

* F e l h i v á s . Felhívom és fölkérem azokat a magyar 
protestáns theol. if jakat, a kik a jövő téli félévre a 
halle-wiftenbergi egyetemre készülnek, hogy a »Száza-
dunk magyar hallgatói a lialle-wittenbergi egyetemen< 
című közleményt tar talmazó »Prot. Egyházi és Iskolai 
Lap« 33—35-ik számának a »bibliotheca hungarica* 
részére való megküldése céljából levelben nálam jelent-
kezni szívesek legyenek. Fölkérem őket egyúttal a r ra is, 
hogy a Kldber Emil nevű gazdász-növendéknél levő 
>Album«-ba a följegyzéseket, a jelzett rovatok szerint a 
jövő számára hiven és pontosan eszközölni szívesek le-
gyenek. Eperjes, 1900. szept. 6 án. Dr. Szlávili Mátyás, 
ev. theol. dékán-tanár. 

P á l y á z a t . 

Az eltávozás folytán megüresedett biai lelkészi 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

Az egyház III. osztályú; javadalma 2040 korona. 
A megválasztandó lelkész állását 1901 ápril. 24-én 

foglalhatja el. 
A kellően felszerelt pályázatok Konez Imre vértes-

aljai espereshez Seregélyesre (Fehér m.) küldendők októ-
ber hó 5 ig. 

Budapest, 1900. szept. 5-én 

Szász Károly, 
2—2 püspök. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

UDVARI KONYVNYOMDAJA BUDAPESTEN. 



STÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzerkeMztffwlg : 
I X . kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök . 
Kiadó-hivatal : 

llornyfinszky Viktor könyrlcereshedéfie (Akadémia 
bérháza . hová nv d ö f i / , és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Fé lév re : 9 kor.; egész é v r e : 18 korona. 

Egyes szám ára 4<) fll. 

Hegedűs Sándor beszéde. 
Elmondotta az Irodalmi Társaság szeptember 19-én tartott pozsonyi 

nagygyűlésén. 

Tisztelt Nagygyűlés! Főtisztelendő Püspök Urak! 
Tisztelt tagtiirsalc! 

Első sorban is fogadják mélyen érzett há-
lánk kifejezését, nemcsak azért a meglepő fogad-
tatásért , a melyben Társaságunkat részesíteni 
szívesek voltak, hanem azért a meleg szeretetért 
is, a melynek épen most kifejezést adtak. Töb-
bet mondok : hálánkat fokozza az a körülmény, 
hogy hivatalos testületek részéről, hivatalos meg-
bízás folytán, ma üdvözöltetett Társaságunk leg-
először. Ez a tény nevezetes fordulópontot képez 
Társaságunk életében. Eddig csak társadalmi és 
félhivatalos tényező voltunk ; mától fogva pedig 
hivatalos faktor is leszünk. Remélem, hogy ez a jó 
példa a legszélesebb körben utánzásra fog találni. 
Ezért kötelezett mély hálára bennünket meleg 
üdvözlésével, mind a dunáninneni evang. egyház-
kerület, mind a pozsonyi evang. egyház. 

A mi társaságunk a legvakmerőbb társaság 
a világon, mert a legnagyobb célt a legcseké-
lyebb eszközökkel kívánja elérni. Ki akar ja 
kutatni magyar prot. egyházunk történeti múlt-
ját; nem azért, hogy azzal kérkedjék, hanem 
hogy multunk által is bebizonyítsa létjogosult-
ságunkat e hazában. Le akar hatolni a történeti 
mult elmohosodott gyökérszálaihoz, hogy azokat 
megtisztítsa és azt az erőt, a melyet azokból 
felszívhatunk, átvigye a való életbe s az által 
törhetetlen hitet teremtsen, új erőt adjon a csüg-
gedőnek és bátorságot a kétségeskedőnek. 

De ezzel még nem tart ja társulatunk kime-
rítve a maga feladatait. Nemcsak a mult erkölcsi 
erejét, hanem az evangelium isteni erejét akar ja 
eljuttatni magához a néphez. Mi nem vetjük 
meg a szegény parasztot, de elmegyünk hozzá 
kiadványainkkal, hogy hitünkkel szolgálatot te-
gyünk neki és őt erkölcsileg megmentsük. Arra 
a felvilágosodott erkölcsiségre, a mely az evan-

géliumból sugárzik ki, ma sokkal nagyobb szük-
ség van, mint volt valaha. Hajdan is viselték 
az emberek az élet terheit, de akkor mégis 
voltak bizonyos utak, a melyeket a társadalom 
kinek-kinek kimutatott; ma azonban az élet utai 
sokkal bonyolultabbak és a társadalom alá van 
aknázva. Ma reggeltől-estig, a nap minden órá-
jában kísértéseknek van az ember kitéve, és a 
ki nem hordja szivében az evangélium erkölcsi 
erőit, az menthetetlenül elbukik. A mikor tehát 
mi be akarjuk oltani népünk lelkébe az evan-
géliumi tiszta hitet és erkölcsöt, azzal nagy szol-
gálatot teszünk neki ós képesítjük az élet har-
cában való biztosabb megállhatásra. 

De még ezzel sem érjük be. Fentar t juk az 
irodalmi összeköttetést a külfölddel is, hogy 
mint a méhek, édes mézet gyűjtsünk onnan is. 

Óriási célok állanak előttünk s eszközeink, 
erőnk oly gyenge azokkal szemben. De ne es-
sünk kétségbe; ne kicsinyeljük erőnket. Az a 
társaság, a mely ily magasztos célokat tűz maga 
elé, megérdemli a legodaadóbb támogatást, — ós 
ha egyesülünk, ha vállvetve munkálkodnuk : erő-
sek is leszünk. 

A mi írod. Társaságunk nem foglalkozik 
politikával ; de merem mondani, hogy mégis az 
a legjobb politika, a melyet mi folytatunk. Mi 
nem a szenvedélyeket szítjuk fel, hanem a fel-
világosodást és a tiszta erkölcsiséget ápoljuk. 
Tévednek azok, a kik azt hiszik, hogy használ-
nak egyházuknak a fanatizmussal. Az erők egyen-
súlya nem olyan az erkölcsi, mint a természeti 
világban. A természeti világban a súly ellen 
a megfelelő ellensúlyt teszszük a mérleg serpe-
nyőjébe, — az erkölcsi világban pedig az alan-
tasabb érzések és indulatokkal a tisztább érzé-
seket és indulatokat kell szembeállítanunk. A 
mikor mi e szempontbólműveljük- az Ur szőle-
jét odaadóan, buzgósággal, akkor magasztos szol-
gálatot teszünk egyházunknak. Mi elismerjük 
minden felekezet joga i t ; de meg akarjuk Őrizni 



a magunkét és nem engedjük magunkat utunk-
ból kizavartatni. Ha azonban ezt eltévesztjük 
szemeink elől: magunknak szégyent, másoknak 
veszedelmet okozunk. Mi a felvilágosodás út ján 
haladunk ós a mikor az evangéliumi hit és er-
kölcs erőit bevinni igyekszünk a társadalomba 
s annak minden rétegébe, annak csak erőt köl-
csönzünk a kísértések és az előítéletekkel való 
küzdelemre. Mert nem a mások által való vezet-
tetés, hanem az egyéni meggyőződés hatalma 
adhat csak erőt az élettel való diadalmas küzde-
lemre. 

Nekünk annyival is inkább erre kell töreked-
nünk, mert — bevallom nyiltan — Társaságunk 
nemcsak az irodalomért dolgozik, hanem az egy-
ház érdekében is, a lelkeknek társadalmi úton 
való megnemesítóse által. Ebben a tekintetben, 
— nyiltan kimondom — bizonyos elfogultság, 
m o n d h a t n á m : tévedés uralkodik mindkét pro-
testáns egyházunkban. Ez abban áll, hogy a mi-
kor látjuk, hogy mások foglalkoznak a néppel, 
annak bajaival, s a vele való foglalkozás által 
a magok részére igyekeznek megnyerni, — sokan 
azt hiszik, hogy azzal nem kell törődni, vagy 
pedig hatalmi szóval kell útját vágni. Ez nem 
helyes dolog; ez tévedés. Ha látjuk, hogy mások 
meg akar ják nyerni a népet és el akar ják sza-
kítani tőlünk, — azzal szemben nem a hasonló 
eljárásnak, nem a hata lomra appellálásnak, ha-
nem a morális felvilágosításnak van helye. Na-
gyon igazán mondja a kiváló iró, Tolsztoj, hogy: 
nemcsak a cselekedeteket kell vezetni, hanem 
még a gondolatokat is ós pedig preventív mó-
don, kapacitáció és felvilágosítás által. A gon-
dolatok ilyen vezetése az egyház feladata. Az 
állam ezt nem pótolhatja soha. 

Nagy tévedés volt az régen, hogy a felvi-
lágosodás úgy biztosítható, ha elnyomják az egy-
házakat és emancipálják a társadalmat az egyház 
befolyása alól. Ez is túlzás. A mint az egyház-
nak nem szabad világi hatalmat adni, ép úgy 
nem szabad az egyház erkölcsi erejét gyengí-
teni vagy épen elvonni. Mert az egyház, ha 
szilárd evangéliumi alapon áll, igazán a világ 
világossága és a föld sava. Ezt az erkölcsi erőt 
azonban az egyháznak nem a régi sablon szerint kell 
kezelnie, hanem minden kérdésre, a mely a nép-
nél felmerül, meg kell adnunk a kielégítő fele-
letet, mert különben kiesik erkölcsi vezetésünk 
alól. Mert nincs a földön semmiféle politikai ha-
talom, mely az egyháznak ezt az erkölcsi irá-
nyító ha tásá t pótolhatná. Az emberek, egyesek, 
családok és népek, sem az erkölcsi, sem az 
anyagi világban az evangélium nyújtotta erkölcsi 
rugók nélkül nem birják ki a munkát . Az em-
ber a hit és az erkölcsiség ellenálló ereje nél-

kül material izmusba sülyed ; nincs se Istene, se 
morálja. Ezt az erkölcsi vezetést semmiféle állam 
nem pótolhatja. Ezt az erkölcsi elfajulást az egy-
ház van hivatva megakadályozni. S ezt különö-
sen nekünk, protestánsoknak kell szem előtt 
tar tanunk, a kik a nép kezébe adtuk az evan-
géliumot s az ő értelmi felvilágosítására törek-
szünk. Es ezért nem elég a népet írni-olvasni, 
megtanítani, hanem az evangélium által a lelki 
olvasásra kell megtanítani. A papok ne csak 
vasárnaponként foglalkozzanak a néppel és ne 
azt figyeljék meg, hogy minő gondolatokkal 
megy a templomba, hanem ar ra legyen gond-
juk, minő gondolatokkal megy mindennapi mun-
kájára, hétfőtől szombatig. A templomban a szent 
falak mindenkit többé-kevésbé áhí tatosságra 
hango lnak ; de a fődolog az, hogy a vallás a 
mindennapi élet ós munka sója legyen s az 
embereket a szentlélek templomaivá nevelje. 
Meg kell erősí tenünk a népben azt a tudatot, 
hogy ő hasznos tagja a társadalomnak ós nél-
külözhetetlen tényezője az egyháznak, s hogy a 
morál az ő családi és anyagi életének is az 
alapja. Csak ekkor fog hétfőtől szombatig lelki 
nyugalommal és elégedettséggel dolgozni, s e k k o r 
lesz képes vasárnap a templom nemesítő hatá-
sát befogadni. 

A Prot . írod. Társaság kiadványai tíz év 
óta nemcsak hirdetik, de meg is valósítják eze-
ket az eszméket. Es ennek nemcsak irodalmi 
jelentősége van, hanem ez egy évtized óta azt 
is bizonyítja, hogy ezek az eszmék meg is való-
síthatók. 

De bizonyítja azt is, hogy a prot. feleke-
zetek között a szolidaritás, a hi t testvéries 
közösség nem utópia, hanem valóság. Ezért ezt 
a hit testvéri köteléket teljes szivünkből ós min-
den erőnkből erősíteni igyekezzünk. Ne azokat 
nézzük, a melyek elválasztanak, hanem azokat 
keressük, a melyek összekapcsolhatnak bennün-
ket. A mint ez az elv vérré válik bennünk, 
akként nő erkölcsi ós társadalmi erőnk is. Sőt a 
népet is annál könnyebben vezethetjük, minél 
egyetértőbb a mi irányító munkásságunk. Ha 
pedig magunk között is meghasonlunk, nemcsak 
magunkat bénítjuk meg, hanem elidegenítjük 
magunktól a népet is, ós az oda megy, a hova 
nem akarjuk. Ezért van nagy szükség ma közöt-
tünk az egyetértésre. 

Jól tudom, hogy erőnk csekély; de eszembe 
jut az Úr megdicsőülésének fenséges jelenete a 
Tábor hegyen, a melyet Máté evangéliuma ir le. 
A tanítványok ott látták a megdicsőült Jézus 
mellett először Mózest ós Illyést is, a mult két 
nagy hatalmának, a törvénynek ós próféciának 
fényes alakjait. Mikor azonban megszokta szemök 



a menyei fényt és hallották a mennyei szózatot 
(»Ez az én szerelmes fiam, kiben én megnyu-
godtam. Őtet hallgassátok !«), — tekintetök mind 
felebb emelkedett , s akkor már csak Jézust lát-
ták, az ő valódi eszményképüket. Nézzünk mi is 
fel és keressük a magasban a mi eszményké-
pünket, a Jézus Krisztust. Minél szorgalmasab-
ban keressük őt, annál bizonyosabban meglát-
juk az ő dicsőségét és megtaláljuk az ő meg-
tartó isteni hatalmát, mindennapi életben, fény-
ben és borúban egyaránt. Ennek az isteni 
segedelemnek az eszméjét a legerőteljesebben 
Lu the r fejezte ki, abban a szép énekében, a me-
lyet ma is énekeltünk : »Erős várunk nekünk 
az Isten !« Az Isten a mi erősségünk; de ez nem 
azt teszi, hogy mi tótlenek és közönyösek marad-
junk. Csak akkor leszünk ennek a várnak méltó 
katonái, ha mi magunk is erősek vagyunk. Most, 
a midőn mindenütt új fegyverekkel küzdenek, 
mi is, bár nem változtatjuk meg hi talapunkat és 
egyházszervezetünket, mindennap pótoljuk és 
javitsuk régi fegyverzetünket ; mert ha ezt tesz-
szük, ha az élet modern követelményeinek 
megfelelünk akkor mondhat juk el igazán : »Erős 
várunk nekünk az Isten !« 

I S K O L A Ü G Y . 
. : ' , t'i 

Iskolai értesítők. 
Egy iskolai év története, s munkálkodásának ered-

ménye fekszik előttem a középiskolák tavalyi értesítőiben, 
melyek nem csupán statisztikai adatokat nyújtó füzetek, 
hanem legtöbbjében szakszerű, tudományos értekezések, az 
iskolára vonatkozó történelmi részletek, s az ifjúság haza-
íiasságának, vallásosságának emelésére buzdító ünnepélyek 
leírásai is helyet foglalnak, a melyekből azt látom, hogy 
felekezeti iskoláinkban nemcsak tanítanak, hanem nevelni 
is igyekeznek, hogy gyermekeinkből az élet harcára elő-
készített és megedzett emberek váljanak. De a előmeneteli 
osztályzatok, melyekből a tanulókra következtetést vonha-
tunk, oly gyengék, hogy a komoly gondolkozót valóban 
elszomorítják. Mi az oka, hogy a tanárok buzgó törekvése 
sikertelennek látszik e tekintetben? Én e nagy baj okát 
két tényezőben keresem és vélem megtalálni. Első, hogy 
sokan, sőt legnagyobb részben olyanok mennek a tanulói 
pályára, a kik nem oda valók. Mig régebben leginkább a 
hivatalnokok gyermekei léptek a tudományos pályára és 
az iparosoknak, földmiveseknek csak olyan kiváló tehetségű 
gyermekei, a kiket nem taníttatni bün lett volna: m i már 
mindenféle rendű és rangú ember tudóst akar kepezni 
gyermekéből, még ha nincs is abban nrravalósdg. Hogy 
e nagy baj megszüntettessék, vagy csak csökkenttessék is, 
a tanároknak kell éber figyelemmel odahatniok, hogy a 
tanulásra képtelen elem az iskolákból kiszoríttassék. De e 
kiszorításnak csakis az alsóbb osztályokban volna helye 

és ideje, a mikor a gyermek még mehetne más, — mond-
juk, iparos, vagy kereskedelmi pályára, mert igy csak 
szellemi proletárokat nevelünk, a kik önmaguknak, állam-
nak és egyháznak és csak terhükre lesznek. Az ű. n. 
tanult emberek ma már oly nagy számmal vannak, hogy 
egy-egy kidűlt, vagy nyugalomba vonuló hivatalnok helyére 
százával jelentkeznek a pályázók. E betegség orvoslására 
meg kell tennie államnak és egyháznak mindent és pedig 
annyival inkább, mert a betegség mindig jobban és job-
ban terjed. 

Hogy mennyi gyenge tehetségű s nem tanulói pályára 
való növendék él iskoláinkban, — egyelőre csak a duna-
melléki kerület gimnáziumait véve tekintetbe, — a növendé-
kek előmenetelét illetőleg a következő statisztikai adatok 
szolgáljanak bizonyságul : 

A halasi főgimnáziumban jeles 28, jó 199, elég-
séges 121, vizsgálatlan marad t : 27. 

A kunszentmiklósi gimnáziumban jeles 6, jó 21, 
elégséges 56, elégtelen 6. 

A budapesti főgimnáziumban jeles 34, jó 71, elég-
séges 279, egy és két tárgyból elégtelen 110, több tárgy-
ból elégtelen 56. 

A nagykőrösi főgimnáziumban jeles 41, jó 68. elég-
séges 212, egy és két tárgyból elégtelen 36, több tárgy-
ból elégtelen 25. 

A kecskeméti főgimnáziumban jeles 12, jó 34, 
elégséges 146, egy és két tantárgyból elégtelen 37, több 
tárgyból elégtelen 33. 

Az öt gimnázium 1658 tanulója között jeles 121, 
jó 393, elégséges 814, egy és két tárgyból elégtelen 189, 
több tárgyból elégtelen 114. 

Az érettségi vizsga eredménye következő: 
Halason jeles 1, jó 4, elégséges 21, visszavettetett 1, 

összesen: 26. 
Budapesten jeles 2, jó 8, elégséges 13, vissza vette-

tett 8, összesen: 31. 
Nagy-Kőrösön jeles 4, jó 3, elégséges 20, össze-

sen: 27. 
Kecskeméten jeles 1, jó 4, elégséges 6, visszavet-

tetett 4, összesen: 15. 
összesen jeles 8, jó 19, elégséges 60, visszavehe-

tett 4, összesen : 99. 
Bizony elszomorító, ha a középiskolák növendékei-

nek több mint kétharmada elégséges és elégtelen, a 
minek második oka szerintem abban is rejlik, hogy 
az elemi iskola a legtöbbször igen gyenge alappal bo-
csátja növendékeit a felsőbb iskolákba. Saját tapasztala-
tomból tudom, hogy a gimn. I. osztályában akárhány 
olyan tanuló akad, a ki tisztességesen, értelmesen még 
olvasni sem tud. Mi történik az ilyen tanulókkal a gim-
náziumban ? Ha a tanár jószívű, illetőleg gyenge: a tanuló 
haladni fog, bár nagyon keservesen, tovább; ha pedig 
a tanár szigorú és az ilyen gyenge tanulót érdeme 
szerint megbuktatja, akkor a tanárnak, mint szívtelen 
zsarnoknak a szülőkkel gyűlik meg a baja. Szigorú fel-
vételi vizsgát kellene követelni mindenkitől, s nem tekin-
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teni az elemi iskola által adott, esetleg mindenből kitűnő 
bizonyítványra. 

A mi az egyes tárgyakból nyert gyenge osztályza-
tokat illeti, azt látom, hogy növendékeink leggyengébbek 
a latin és német nyelvben. Latinból pl az öt iskolában 
bukott 129; hogy mennyi az elégséges, — elgondolható! 
Mint igen jellemző tényt említem meg, hogy a nagy-
kőrösi főgimnázium felső osztályaiban latinból egy tanuló 
sem bukott. S szerintem igy kellene annak lenni minde-
nütt. Ha valaki a 4 osztályt keresztül jár ja , annak már 
heti 4, sőt 6 órai latin nyelv tanulása után legalább is 
kellene annyit tudni, hogy elégségessel tovább haladhas-
son. De mint a tapasztalat bizonyítja, megbuknak biz' a 
latinból sokan, még a VIII. osztályban is. Miért gyötörjük 
akkor gyermekeinket 8 éven át olyan tantárgy tanulásá-
val, a melyből az érettségi alkalmával sem tud semmit ? 
Nem lehetne, sőt nem volna jobb a latinra és németre 
elvesztegetett időt más, hasznos és szükséges tárgyak 
tanítására fordítanunk ? A gimnáziumban még a leg-
tehetségesebb tanuló is csak legfeljebb alapot szerezhet, 
úgy az egyik, mint a másik nyelvből, s aztán tanulja 
meg igazán akár a latin, akár a német nyelvet, a midőn 
a szükség rákényszeríti vagy pályája megköveteli. Azért 
helyesebb volna e két nyelvvel is úgy tenni, mint a 
göröggel. Tanulja az, a kinek szüksége van reá, de ne 
kínozzuk gyermekeinket olyanok tanulásával, a melyekből 
8 évi tanulás után sem tudnak csak valamelyes ered-
ményt is felmutatni. 

A tanulók száma felekezetek szerint a következőleg 
oszlik meg : 

Halas ev. ref. 157, ág. ev. 35, róm. kath. 105, gör. 
kel. 9, izr. 68, összesen: 375. 

Kunszentmiklós ev. ref. 52. ág. ev. 1, róm. kath. 17, 
gör. kel. 1, izr. 18, anglikán 1, összesen: 89. 

Budapest ev. ref. 269, ág. ev. 40, róm. kath. 134, 
gör. kel. 1, izr. 102, unit. 4, összesen : 550. 

Nagykőrös ev. ref. 270, ág. ev. 2, róm. kath. 52, 
gör. kel. 1, izr. 57, összesen: 382. 

Kecskemét ev. ref. 184, ág. ev. 18, róm. kath. 29, 
gör. kel. 8, izr. 23, összesen: 262. 

Ezen adatokból jól esik látnunk, hogy felekezeti 
iskoláinkban még mi vagyunk többségben, a mennyiben 
az 1658 tannló között ev. ref. vallású 932; de még job-
ban esik az, hogy az Értesítők tanúsága szerint a fele-
kezeti szellem ápolására, erősítésére a tanári karok igazi 
buzgalommal törekesznek. 

Mind az öt iskolában külön ifjúsági istentisztele-
teket t a r t anak ; az ifjúság kebelében különféle vallás-
erkölcsi irányú egyesületeket alapítanak, melyekben a 
tanárok vezetése és irányítása mellett haladnak azon 
nemes cél felé, hogy necsak jó keresztyének, de jó refor-
mátusok is legyenek a tanulók. 

A hazafias szellem élesztése és erősítése szintén 
egyik kiváló tárgya a tanári karoknak. E tekintetben 
különös elismerést érdemel a budapesti főgimn. tanári 
kara, mely nemcsak a valláserkölcsi élet, hanem a hazafias, 

a nemzeti érzés megerősítésére is minden alkalmat fel-
használ, hogy az általa vezeteit ifjúság az ősök nyomdo-
kain járó, hazáját szerető honpolgár legyen. 

A testi nevelésre mindenütt kiváló gond fordíttatott ; 
de itt-ott nagy nehézséget okoz a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által követelt játszóterek felállítása. 

Ilyen követelést teljesíteni nagyon, de nagyon nehéz, 
s a miniszter által követelt játszószerekre valóban csak 
a fővárosban van szükség, a hol egyes iskoláknak nem 
áll rendelkezésökre semmifele térség, de a vidéki iskolák 
növendékeit nem kell féltenünk attól, hogy nem találnak 
helyet a játszásra. A játék iránt fogékony gyermek és 
ifjú ember megtalálja az alkalmas területet, a melyen 
labdázhatik, vagy más játékot végezhet; különben sem 
tartom helyesnek, hogy a gyermeknek még játéka se 
legyen szabad. A gyermeket nem kell erőltetni a j á tékra ; 
a kiben van vér, játszik úgyis, a ki meg már gyermek-
korban unott életű, hiába haj t ják azt korbácscsal is a 
játékra, úgy sem fog játszani. 

Az öt gimnázium tanárainak statisztikáját a követ-
kezőkben foglalhatom össze : 

Halason v a n : 9 rendes, 4 helyettes tanár, továbbá 
a melléktárgyakat tanítja 2 és a hittant is 2 t a n á r ; 
összesen: 17. 

Kunszentmiklóson - van: 4 rendes, 1 helyettes tanár , 
melléktárgyakra 1, hit tanra 2 t a n á r ; összesen: 8. 

Budapesten van 13 rendes, 1 helyettes tanár, mellék-
tárgyakat tanítja 8, a hittant 8 t a n á r ; összesen: 30. 

Kőrösön van 11 rendes, 3 helyettes t a n á r ; mellék-
tárgyakat tanít 2, hittant 3 t a n á r ; összesen: 19-

Kecskeméten van 8 rendes, 6 helyettes tanár, mellék-
tárgyakat tanít 4, és hittant 4 t a n á r ; összesen: 22. 

Az öt gimnáziumban van összesen 96 tanár. 
Az iskolák felszerelése a kívánalmaknak mindenütt 

megfelelő. K. 

T Á R C A . 

Zárda és világ. 
(Folytatás és vége.) 

Minthogy már Isten minden adományának, ép azért, 
mivel Isten adománya határozott értéke van, — az a 
kérdés: mit élvezhetsz emez adományokból, hogy hűtlen 
ne légy magasztos rendeltetésedhez, hogy megőrizd jó 
lelkiismeretedet, hogy benső összeköttetésben marad j a 
minden jók örök for rásával? Lássuk legelsőbben is az 
egészen külsőleges adományokat ! Mért ne őrölnénk a 
jobb eledelnek, a diszes ruhának, vagy egv olyan nap-
nak, mikor a munkától mentek lehetünk? Úgy gondoljuk, 
hogy nagy áldása az az Istennek, hogy látó szemeket 
adott, melyek segítségével láthatjuk a természet felséges 
voltát, hogy érző szivet adott, melynek segítségével mind-
eme dicsőséget átérezni képesek vagyunk. Mi nem huny-
juk be szemünket, nem keményítjük meg szivünket mind-
ama jóság előtt, a melyet Isten a világba árasztott. Továbbá 
pedig azt mondjuk: abban minden esetre egyező véle-
ményen vagyunk a pápás egyházzal, hogy az embernek 



minden pil lanatban készen kell lennie arra, hogy ha Isten 
úgy kivánja, mindenét zúgolódás nélkül oda hagvja, hogy 
hü maradjon urához, Istenéhez. Ha nem akar ja legdrá-
gább kincsét elveszíteni, nem szabad görcsösen ragasz-
kodnia a világhoz. Úgy kell birni a földi jókat, mintha 
nem bírná azokat. A világgal szemben nemes büszkeség-
gel kell m o n d a n i a : »bármint alakuljon is életem folyása, 
te nem rabolhatod el lelkem békességét világ, — mi-
vel Istenben otthonra találtam«. De ha úgy alakulnak 
körülményeid, hogy otthont alapíthatsz magadnak: csele-
kedd meg azt és adj hálát Istennek ezért a drága a ján-
dékért ; mivel ez a tűzhely a legnagyobb áldás forrása 
lehet rád nézve. Csak akkor leszesz képes megérteni az 
élet egész gazdagságát, ha beletalálod magad a háztar-
tás gondjaiba is. Igen, megtanulod az élet egész komoly-
ságát, de megismered az úfat is, mely az élet magasabb 
békességéhez vezet; vihar és aggodalmak között egészen 
másnak ismered a házi tűzhelyet, mintha emez alapelv 
szerint akarnál el járni : »én kényelmesen akarok élni a 
világban és kényelmesebb dolog saját háztartás nélkül 
élni át az életet. A nőtlen embernek senkire sem kell 
gondolnia; magán kivül senki másra sem kell takarékos-
kodnia; úgy rendezi be életét, a hogy akarja*. Ez az 
önző, szűkkeblű nőtlenség ép a városokban van szélesen 
elterjedve. Az ily nőtlen emberek a háztartás gondjairól 
nagyon kicsinylőleg beszélnek; nem tudják, hogy egy nemes 
női kebel mily nemesítő és emelő hatással van a férfiú 
lelkére. Alig veszik észre, hogy a sivár vendéglői élet 
közepette lassanként egészen elárvulnak és eldurvulnak, 
s mind inkább áldozataivá válnak annak a szellemi irány-
zatnak, melynek Snoblismus a neve, a mely a köznapi 
dolgokat köznapias módon csodálja! Ha tehát saját 
tűzhelyet alapíthatsz, adj hálát Istennek és vedd komolyan 
családodért való felelősségedet. 

De mind e mellett is megtörténhetik, hogy ha iga-
zán hü akarsz lenni, le kell mondanod a családalapítás-
ról. Nem akarod magokra hagyni öreg szüléidét, kik már 
nem tudnak magukon segíteni. Mellettök maradsz s életök 
utolsó órájáig ápold őket. Nincs belőle semmi földi nyere-
séged ; de ha haló ágyunkban megáldanak, érezni fogod, 
hogy örök becsű kincscsel ajándékoztak meg, s hálákat 
adasz Istennek, hogy a gyermeki hála arany koszorúját 
ráteheted a jó szülék homlokára. Vagy talán te vagy 
legidősebb az apát, anyát korán elveszített testvérek kö-
zött. Nem akarod magokra hagyni őket; kitartasz mellettök; 
nehéz terhet hordozol, a nélkül, hogy panaszkodnál 
miatta; a nélkül, hogy dicsekednél vele, mivel szivedbe 
irtad az Úrnak eme szavait : »az embernek fia nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon 
másoknak«. Sokszor megtörténhetik, hogy magasabb rendű 
kötelességünknek csak úgy tehetünk eleget, ha lemondunk 
a családi élet boldogságáról. Mikor a haza a derék kato-
nát a fenyegetett határokra szólítja, nem magára gondol, 
hanem azonnal kész testét, életét kockára tenni. Ha éhez-
nie és szomjuznia kell is; ha a sebesülés és halál fenye-
geti is, azt mondja: »itt vagyok* ; mivel jobban szereti 
hazáját , mint önmagát . Ilyen hűséget kell égi atyánk iránt 
is lanusítanunk. De a mig ő nem tagadja meg tőlünk 
valamelyik adományát, mindaddig hálával élvezzük azt. 
Hálás vendégek gyanánt ülünk az asztal mellé, a melyet 
számunkra megterített. A tekintetben azonban teljesen 
tisztában vagyunk, hogy ha van családunk, jobban hozzá 
vagyunk kötve a földhöz, mintha teljesen függetlenül 
éljük at az életet. De hát melyik a nagyobb? Winkelried 
Arnold, a esaladapa, a ki az ellenség dárdájába dől, vagy 
az az ifjú hadfi, a ki hősi halált hal, mivel senkiről sem 
kell gondoskodnia? A vértanúk áldozata jelentektelenebb 

lett-e azért, hogy tudták azt. hogy szüleik tanúi az ő 
vértanúságuknak ? 

Azokhoz sem tartozunk, a kik azt hiszik, hogy az 
embernek nem kell sirnia és panaszkodnia. Mi örülünk a 
kikeletnek, búsulunk a hervadozó felett. Ujongva köszön-
jük az uj életet és bánkódunk a ravatal felett. Így vonul 
át időről időre lelkűnkön az öröm és fájdalom. De mi 
azért nem hiszszük, hogy ez által hűtlenek leszünk magasz-
tos rendeltetésünkhöz. Sőt inkább a mi szent meggyőző-
désünk ez : Isten azt akarja, hogy a fájdalmat fájdalom-
nak, a szenvedést szenvedésnek érezzük. Csak úgy lesz 
a fájdalom és szenvedés áldássá ránk nézve; ezek a 
sötét hatalmak csak úgy valnak ránk nézve égi erőkké. 
Ha megelevenítjük lélekben Jézus Krisztusnak fi és nő 
tanítványait, sok olyannal fogunk találkozni közöttük, a 
kik a szegénység, betegség, inség és gondokkal való küz-
delmeik között nem estek el, hanem megőrizték lelkük 
nemességét, szivjóságukat, az Úr iránti hűségüket minden 
hányatatások között és tündöklő hittel léptek át a maga-
sabb hazába. A hív küzdők győzelmi babérját azonban 
olyanok is hordozzák, a kiket itt e földön a boldogság 
teljessége nem tett elbizakodottakká, hanem megtarták 
alázatosságukat. s hatalmukat és gazdagságukat áldások 
forrásává tették másokra nézve, ő , a ki a szivek mélyéhe 
lát, tudja azt, hogy ezeknek is nehéz harcot kellett meg-
harcolniok, mivel sokszor nehezebb a hosszantartó és 
gazdag boldogságot elviselni, a nélkül, hogy lelkükben kárt 
valljanak, mint a hosszú és keserves szenvedések közt 
nem ingadozni a mindenható Isten jóságában és szere-
tetében. De ime a dicsőült alakok élén ott látjuk az ár-
tatlan gyermekek seregét, kiket az égi kertész tavasz 
virágaiként ültetett a maga égi kertjébe. A idvezültek 
közül ők köszöntenek bennünket első helyen; ők, kiket 
égi szellem, földöntúli gyermeki öröm ragyog körül. De 
hát mi az, a mi á megdicsőült seregben közösnek lát-
szik? Talán küzdelmeinket, nélkülözéseiket, győzelmeiket 
dicsőítik ? Nem, hanem minden érzetök egy egységes hála-
dalba olvad össze :»Adjatok hálakat az úrnak, mert nagy 
az ő kegyessége, és nagy volta szent irgalmának meg-
marad most és örökké*. 

Dr. Furrer K. után Ruszkay Gyula. 

B E L F Ö L D . 

A Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése. 
Irodalmi Társaságunk, az evangélikus egyháznak a 

tavalyi, debreceni közgyűlésen bejelentett meghívása foly-
tán Pozsonyban tartotta meg ez évi köz- és diszgyülését, 
f. hó 18 és 19-én. Nagy örömmel fogadta Társaságunk 
a szives meghívást, mert előre tudta, hogy a közgyűlés-
nek Pozsonyban, a magyar protestantizmus e klasszikus 
pontján tartása, a mellett, hogy a mult nagy emlékeivel 
inspirál, a Társaság jövő előhaladása tekintetéhen is csak 
üdvös eredményű lehet. Reménységében és meggyőző-
désében neon is csalódott, mert akár a gyűlés külső, 
impozáns lefolyását, akár annak erkölcái sikerét tekint-
j ü k : a pozsonyi vándorgyűlés egyike volt az Irodalmi 
Társaság legsikerültebb vándorgyűléseinek. Az a szives 
vendégfogadás, a melyben részünk volt, s az a meleg 
érdeklődés, a melylyel Pozsony város evangélikus lakos-
sága és a városi elöljáróság Társaságunk s annak ma-
gasztos céljai iránt viseltetett, bizonyság volt a mellett, 
hogy az Irodalmi Társaság mind mélyebben vési magát 
be a köztudatba és a közmeggyőződésbe, mint olyan, a 
melynek nemcsak hogy létjogosultsága van, de a mely 



nélkülözhetetlen is, abban a tekintetben, hogy a két 
protestáns egyház tagjait a közös célok munkálásában 
egyesítse, s megteremtse azt a nemes uniót, a mely a 
közös alapot képező Krisztusban való életben s az Isten 
országának szeretetben együtt építésében nyilatkozik meg. 
A pozsonyi gyűléseknek minden mozzanata azt mutatta, 
hogy mindinkább öntudatára jutunk annak az igazságnak, 
hogy csak a Krisztusban való testvéries egybeforrásban 
és szeretetben van egyházunk felvirágoztatásának lehető-
sége, s hogy ennek az egybeforrásnak olyan faktora a 
Prot. Irodalmi Társaság, a mely minden igaz prot. em-
ber rokonszenvére és áldozatkész támogatására érdemes. 
Antal Gábor dunántuli ref. püspök kifejezte a díszebéden 
mondott szép toasztjában, hogy a múltban megkísérelték 
már többször a két testvér egyház egyesítését, a nélkül, 
hogy az sikerült volna; de a mi a múl tnak"nem sikerült, 
sikerült az Irodalmi Társaságnak, a mely a protestáns 
tudomány ápolásában, terjesztésében, az egyházépítés 
gyakorlati terén megtalálta s összefűzte azokat a szálakat, 
a melyek bennünket a Krisztusban egyesíthetnek, mint édes 
testvéreket, a nélkül, hogy egyikünk, vagy másikánk lelki-
ismeretén erőszakot akarnánk tenni. 

Irodalmi Társaságunk mindig ezeket a Krisztusban 
összekötő szálakat kereste ; de ezeknek összefonása még 
sehol sem sikerült úgy, mint épen Pozsonyban. Oly nyil-
vánulásai voltak itt a testvériségnek, a melyek kétségte-
lenül maradandó nyomokat fognak vágni a testvér egy-
házak gyakorlati életében is, s a melyek a legszebb 
reménységet nyújt ják a r ra nézve, hogy sem nyelv, sem 
nemzetiség, sem dogmatikai eltérések nem fogják akadá-
lyozni a jövőben a két testvér egyházat a Krisztus 
anyaszentegyháza, az Isten országa építésének egyetértő, 
testvéri szeretet által áthatott és vezérelt szent mun-
kájában. 

A Krisztusban való testvéri egység eme dokumen-
tálása tekintetében a pozsonyi gyűlés egyike volt az írod. 
Társaság legnevezetesebb, talán nagyítás nélkül mond-
hatnánk, korszakalkotó gyűlésének. S ha ebből a szem-
pontból tekintjük a gyűlés sikerét, csak a legforróbb kö-
szönet illetheti meg a pozsonyi evang. egyház elöljáró-
ságát, a mikor a maga kebelébe hiva meg a Társaságot, 
ennek dokumentálására alkalmat adott. 

A két prot. egyház, mint igaz testvér borult egy-
más kebelére Pozsonyban. Összefüződtek leikeink; s ez 
az összefüződés csak egy jobb jövendő záloga lehet. Ha 
volt valaha testvéri egyetértésre, a Krisztusban való közös 
munkálkodásra szükség: ugy ma még inkább szükség 
van erre. Nem azért, hogy közösen támadjunk a közös 
ellenség ellen, hanem, hogy közösen védekezhessünk, épít-
hessünk és megállhassunk e gonosz időkben. 

A testvéri egyetértésnek hatalmas dokumentálása 
történt meg Pozsonyban. De kijelentése és dokumentá-
lása történt meg annak is, hogy, hogy ez a testvéries 
egyesülés nem a harc és háború, a felekezeti békétlenség 
megindítására történt meg, hanem a legmagasztosabb cél 
é rdekében: az anyaszentegyháznak, a Krisztus országá-
nak az evangeliom és az evangeliomi szeretet eszközei 
által való építésére. Ellenfeleinknek nem régen megtartott 
kongresszusa harcot hirdetett minden ellen, a mely nem 
egy elvet vall vele; írod. Társaságunk pozsonyi gyűlése 
pedig az elfogultság, az erőszak és a türelmetlenséggel 
szemben az evangeliom elveinek és erőinek harcba vitelét 
jelentette be. Nem szűkkeblűség, nem türelmetlenség a mi 
fegyverünk, hanem Istennek az ő szent igéjében rejlő 
ereje. Erőszakkal nem állítunk szembe erőszakot, hanem 
a keresztyénségnek ama magasztos elveit és szellemi és 
erkölcsi fölényét, a mely előbb-utóbb meg fogja győzni 

mindama törekvéseket, a melyek az embert az embertől, 
a honpolgárt a honpolgártól elválasztani igyekeznek. 

Demonstráció volt a pozsonyi gyűlés b izonyára ; 
de a demonstráció nem harcot, hanem békességet, 
— nem elválasztást, hanem egyesítést keres, és bizony-
ságot teszen a felől, hogy mi előttünk csak a leg-
szentebb cél: Isten igaz országának építése és a haza 
boldogítása lebeg. Ez az igazi, a keresztyénekhez illő 
demonstráció, s a ki ebből sem látja még, hogy hol az 
igazság és hol az a törekvés, a mely támogatásra, mél-
tánylásra érdemes, az vagy vak, vagy nem akar látni 
készakarva. 

A mi már magokat a gyűléseket illeti, örömmel 
mondhatjuk el, hogy mind a megjelent tagok számát , 
mind a tárgyalások színvonalát illetőleg teljes megelége-
désére folytak le mindazoknak, a kik őszinte szeretettel 
és érdeklődéssel viseltetnek Társaságunk iránt. 

Közgyűlésünket 18-án este az evang. theologia nagy-
termében tartottuk meg. Gyurátz Ferenc elnök kevés, de 
meleg szóval üdvözölte a nagy termet zsúfolásig megtöl-
tött tagokat és érdeklődőket, és sajnálattal jelentette be, 
hogy Hegedűs Sándor világi elnökünk, most levén úton 
Párisból Pozsony felé, a gyűlésen részt vehet. Társelnö-
kül helyette Szilassy Aladárt kérte fel, ki is elfoglalván 
székét, megindult a tárgyalás a programmban megállapí-
tott sorrend szerint. Szöts Farkas titkár több tagtársunk-
nak elmaradását kimentő táviratát és levelét bemutatván, 
a pénzügyi bizottságnak a számadásra vonatkozó jelen-
tését és a folyó év költségelőirányzatát terjesztette elő. 
Bevételünk volt a mult évben 6728 frt 92 kr., kiadás 
6060 frt 10 kr. Pénztármaradvány 678 frt. 82 kr. A 
Károli-alap állása 1869 frt 87 kr. A Herczegszőllősi ká-
nonok alapja 410 frt. A Bibliai Lexikon alapja 1064 frt 
17 kr. A társaság összes vagyona 55^087 frt 5 5 kr. 
Szaporodás az általános alapnál 1200 frt, a Károli-
alapnál 370 frt 67 kr., a Herczegszőllősi kánonok alap-
jánál 15 frt 76 kr., a Bibliai Lexikonnál 66 frt 17 kr. 
Összes szaporodás a mult évben 1352 frt 60 kr. 

A pénztári számadást helyben hagyván, a folyó év 
költségelőirányzatát 11,886 kor. 54 fillér szükségletben 
és 12,620 kor. fedezetben állapította meg a gyűlés. Feles-
legünk pedig lenne e szerint 730 kor. 46 fillér, a mi 
azonban igen jelentékenyen felemelkednék, ha a 13,706 kor. 
50 fillérre rugó tagdíjhátralékokat is be tudná venni Tár-
saságunk. De be akar ja venni, s ezért fel is hata lmazta 
az elnökséget és az ügyészt azok felhajtására. Reméljük 
azonban, hogy valami szigorúbb kényszereszközökre nem 
lesz szükség és hátralékosaink fel fognak ébredni önként 
vállalt kötelességük teljesítésének tudatára. 

A Társaság kiadványaira vonatkozó titkári jelen-
tésből örömmel győződtünk meg a felől, hogy ezen a téren 
is látszik a fokozatos haladás. Havi folyóiratunkat 100, 
könyvsorozatunkat immár 200-zal több példányban nyo-
matjuk, mint az előző években ; a Koszorú-füzetekkel 
pedig odáig tudtunk már jutni, hogy a bevétel, beleértve 
lelkes világi elnökünknek közel 500 frtra menő, s az idén 
már hetedszer megújított nagylelkű adományá t ,— fedezni 
képes a kiadást, sőt már a mult évben 211 frt 50 krt 
vissza is tudtunk téríteni a Károli-alapnak. A Koszorú 
füzeteiből az elmúlt évben 34,286 szám kelt el (1898-ban 
32,834), s a vállalat hat éve alatt összesen 211,967 építő 
füzetet adtunk magyar prot. népünk kezébe, annak nagy 
lelki épülésére. — Ezt az örvendetes elterjedettséget Házi 
kincstár cimü kiadványunknál, fájdalom, nem konstatál-
hatjuk ; pedig ez is megérdemelné a megillető pártolást 
prot. nagyközönségünk részerői. 

Folyó évi kiadványaink iesznek: a Szemle, eddig* 



t e r jede lmében; könyvil letményképen pedig kapnak a tagok 
két, rendkivül becses müvet . Az egyik Révész Imre pátens-
kori i ratai t tar ta lmazza, Révész Kálmán által saj tó alá ren-
dezve, — a másik pedig a Herczegszőllősi kánonok, meg-
bővítve az annak a lapján keletkezett rokon kánonokkal . 

Örömmel vette tudomásul a gyűlés e fontos káno-
nok megjelenését és a f . -baranyai ref. egyházmegyének, 
az eredeti kánonoknak kiadásra átengedéséért köszönetét 
fe jezvén ki, e lhatározta, hogy az eredeti kánonos könyvet 
antik kötésbe foglalva küldi vissza az egyházmegyének, 
hozzá csatolva ahhoz 10 tiszteletpéldányt is a facsimilés 
kiadásból . 

Tudomásul vette a gyűlés, hogy a Koszorú füzetei-
ből már 6 0 szám jelent meg, s hogy világi elnökünk az 
idénre is megígérte a szerkesztői és írói honorár iumok 
fedezését, Mind ezekért, úgy aldozatkész elnökének, mint a 
Koszorú füzeteket szerkesztő dr. Kecskeméthy Is tvánnak 
forró köszönetét fejezte ki. 

Tudomásul vette a Busbach Adám-féle hagyaték 
átvételét és ennek fejében, a végrendelet óha j tásának 
megfelelőleg, a losonci evang. egyházat örökös alapító tagja, 
sorába iktatta. Megengedte, hogy a Hornyánszky-cég a 
Koszorú füzeteiből u j abb kél csaladi kötetet állíthasson 
össze. Szilassy Aladár indí tványára pedig megbízta a 
válasz tmányt és a b izományos Hornyánszky céget, hogy 
keressen a lkalmas módot a Koszorú füzeteinek a pony-
v á r a j u t t a t á s á r a . — Ugyancsak fe lhata lmazta tok a választ-
mány a r ra is, hogy Kálvin Institúcióját, a Szász Domokos-
féle a lapí tványnak, az alapító levél intenciói szerint való 
felhasználásával k iadhassa . 

Az indítványok során a hitvédelmi füzetek kiadása 
kérdésének tanulmányozásá t a vá lasz tmányra bíztuk; 
ugyancsak ez lett a sorsa Krupecz István indítványának 
a magyar prot. egyház nagyszabású történetének megiralása 
tárgyában, valamint Hamvas József amaz indí tványának 
is, hogy a Tarsaság vállalja magára a monumenta eccle-
siastica kiadását . 

W a r g h a Lajos sárospataki tanár halála folytán egy 
vidéki választmányi tagság megürülvén, a r ra közfelkiál-
tással dr. Tüdős István, szintén sárospataki theol. tanárt 
választotta meg a gyűlés. 

A magyaráza tos biblia kiadására egy régi holland 
(Van Alphen-féle) a lapí tvány kamata inak megszerzését 
hozta indítványba 1Balogh Elemér pozsonyi ref. misszió 
lelkész ; Nagy Zsigmond és Zoványi Jenő felvilágosításai 
a lapján azonban sajnála t ta l győződött meg a gyűlés a felől, 
hogy az az a lapí tvány erre a célra fel nem használható. 

Fejes István a lelkészi könyvtárak szervezésének 
ügyét elevenítette fel újra, s a gyűlés el is határozta , 
hogy ezt az ügyet, mint a mely megvalósítva igen nagy 
segítségére szolgálna a Társaságnak , átiratok a lakjában 
fogja a jánlani a kerületeknek. 

Gyurátz Ferenc indí tványára megbízatott a választ-
mány, hogy egy gimnáziumi tankönyvkiadó vállalat meg-
indítása ügyében tegyen tanulmányokat . 

A gyűlés emlékkönyve kiadásának e lhatározása és 
a pozsonyi ev. egyháznak a szives vendéglátásért mon-
dott forró köszönetünk kifejezése után véget ért gyűlé-
sünk, s következett a barátságos ismerkedési estély, a 
melyből jó idején csak az a tudat hivott haza, vendéglátó 
o t thonunkba , hogy másnap újra nagy nap, az alkalmi 
istentiszteletnek, a diszgyülesnek, diszebédnek és a külön 
konferenciáknak nagy napja leend, a mely pihent, egész 
embereket kíván. Pihenésre tértünk tehát, hogy ujult erő-
vel végezhessük dolgunkat a második napon. Felvirradt az 
is szépen, derü l ten ; de annak eseményeiről majd jövőre. 

(Folyt, köv.) I-

A vértesaljai egyházmegye egyházi 
értekezlete és közgyűlése. 

Az első nap, szeptember 5-én tartottuk az egyházi 
értekezletet, délután a bizottsági üléseket, másnap, szep-
tember 6-án szokott évi közgyűlésünket, megszokott 
helyünkön : Kápolnás-Nyéken. Az egyházi értekezlet, bár 
nagy tömegeket nem vonzott, a lelkészek meglehetős 
érdeklődése mellett folyt le, Koncz Imre esperes és Szüts 
Jenő világi tanácsbiró urak elnöklete alatt. A »Jövel 
Szentlélek* első versének eléneklése után Dézsi Mihály 
biai lelkésztársunk imádkozott . Majd esperesünk pár szó-
val az értekezletet megnyitván, Lévay Lajos titkár ter-
jesztette elő rövid titkári jelentését, a többek közt felem-
lítvén mult évi értekezletünk azon örvendetes eredményét , 
hogy a leánynevelő intézetek felállítása tárgyában érte-
kezletünk által felszínre hozott eszme az Egyházkerületi 
Értekezlet és Közgyűlés részéről élénk érdeklődéssel talál-
kozott Értekezletünk most már felülről várja a további 
lépéseket, s azokhoz képest ő is meg fogja tenni annak 
idején kötelességét. 

Eszmecsere tárgyául ^első sorban a lelkészi nyugdíj-
intézet kérdése tüzelett ki, melyről már tavalyi értekez-
letünkön is volt szó. Az értekezlet most már végleg 
kimondotta s e megállapodását a másnapi egyházmegyei 
közgyűlés is elfogadta: hogy egyházmegyénk a nyug-
díjazás kérdését akként vélné legegyszerűbben s legcélsze-
rűbben megoldhatónak, ha a nyugalomba lépő lelkész 
továbbra is parókhiá jában maradna , a lelkészi hivatal 
összes teendőit pedig végezné az adminisztrátor , a kinek 
illő javadalmáról egy központi pénztár gondoskodnék. A 
nyugdijalap jövedelmét pedig képezné egyrészt a szolgálat-
ban levő lelkészek évenkinti, lehetőleg mérsékelten meg-
állapítandó járuléka, másrészt az államsegély pénztár -
ból eddigelé a szorult anyagi helyzetben levő lelkészek 
felsegítésére adott segélyösszeg. Ily módozatok mellett a 
szolgálatra képtelen lelkészek nyugdíjazása rövid időn s 
minden nagyobb appará tus nélkül megvalósítható volna. 

Ezután az egyházi adózás kérdését vitattuk meg 
újból, a Mányon tartott fiók-köri értekezlet jegyzőkönyve 
nyomán. Hova-tovább ál ta lánosabbá válik az a nézet, 
melyet a mányi értekezlet jegyzőkönyve igy fejez ki : Az 
egyháztagok első sorban bizonyos fej-adót fizessenek, 
tekintet nélkül a vagyoni á l lapot ra ; ezzel érvényesülne a 
hivek egyenlősége és egyenjogúsága; az ezután fen-
maradó szükségletek fedezéséről pedig az állami adó után 
kivetett bir tokaránylagos egyházi adók által lenne gondos-
k o d v a ; ezzel kifejezésre ju tna azon igazság, hogy a ki 
többel bír, több terhet is viselhet. Egyházmegyénkben 
már is több egyház van, a hol az egyházi adózás kér-
dése ily módon oldatott meg. 

Szó volt még az egyházi adóterhek csökkentésének 
mikéntjéről, a konventi jegyzőkönyv idevonatkozó pontja 
értelmében. Sokféleképen próbálgattuk megoldani a nehéz 
prob lémát ; utóvégre is a többség nézete a felé hajlott, 
hogy a megsokasodott egyházi adóterheken egyetemes 
egyházunk a maga erején már alig segí thet : előbb-utóbb 
kérni és igénybe kell venni itt is, mint az iskolák fen-
tartásánál , az állam segélyét. 

Még egy-két belkörű ügy elintézése után Lévay Lajos, 
az értekezlet t i tkára kezdett hozza terjedelmes, egy teljes 
óráig tartott értekezése felolvasásához, — melyet azon-
ban, aktuális tárgyánál fogva, a jelenlévők élénk érdek-
lődése kisért mindvégig. »Nézzíik az érem másik oldalá-
lat is!« — ez a cime az értekezésnek, mely az egyház-
politikai törvények hatásáról szólva, az itt-ott elszomorító 
tapasztalatok által előidézett pesszimisztikus hangulatot 
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igyekszik ellensúlyozni azzal, hogy rámuta t az érem 
másik, kedvezőbbnek tetsző oldalára is. Abban a remény-
ben, hogy e felolvasást e becses lap hasáb ja in egész 
ter jedelmében közzétehetem, mellőzöm most annak részletes 
ismertetését. * 

A felolvasás végeztével Papp Albert mányi lelkész 
imája zár ta be az értekezletet. — A kitett »szeretet-
persely « gyüjteléke 14 kor. 50 fillér volt. 

A másnap féltízkor kezdődött közgyűlés igen láto-
gatott vol t ; lelkészeink közül csupán négyen marad tak el. 
A világiak is szép számmal voltak jelen, élükön gróf Dégen-
feld Lajos gondnokunkkal . — A felhangzott lelkes ének-
lés után Koncz Imre esperesünk buzgó imája ihlette meg 
sziveinket. Majd a ta r ta lmas esperesi jelentés következett , 
mely az egyházi és valláserkölcsi élet felemelő jelenségei-
nek feltüntetésével szintén megnyugtatólag kívánt hatni a 
netalán aggódni kezdő lelkekre. 

A mi közelebbről egyházmegyénket illeti, igen szép 
jeleivel találkozunk a vallásos buzgóságnak és áldozat-
készségnek. Kevés kivétellel csaknem mindenik egyháznak 
van kisebb-nagyobb alapítványa vagy tőkepénze. Az 
esperesi jelentés ezeket mind elősorolja. Összesen 25 egy-
h á z n a k a tőkepénze és a lapí tványa mintegy 302 ezer 
koroná t képvisel. 

A kedvező képnek van természetesen árnyékoldala 
is. Némely egyházban az adóhátralékok te temesen felsza-
porodtak. A polgári hatóság vagy lanyhán veszi a beha j -
tását. vagy akkor kezd hozzá, mikor már a szegény nép 
kevés évi jövedelme ki van merí tve az állami szolgálta-
tások szigorú behaj tása következtében. Adóssága is van 
a legtöbb egyháznak, összesen mintegy 50 ezer korona. 
Néhány egyház paplakot szeretne építeni, de önerejéből 
erre nem képes. Ezeknek b a j á n az esperesi jelentés sze-
rint következőképen lehetne segí teni : »A kerület rendel-
kezése alatt két segélypénztár áll, melyekből az egyháza-
kat segélyezi: a Baldácsy-alap és az ál lamsegély-pénztár . 
Egyik-egyik pénztár 2 0 0 0 — 2 5 0 0 írttal segélyezi évenként 
az egyházakat . A nagy számban folyamodó egyházak közt 
ez a pénz nagy részben 40 — 50 írt jával, néhány egyházban 
1 0 0 — 2 0 0 f r t jáva l osztatik el. Ezen pénzzel azonban a ba j 
gyökeresen orvosolva egyik egyházban sem lehet. Ellen-
ben, ha 2000, vagy 2500 frt adatnék egy olyan épít-
kezni kivánó egyháznak, mint E tyek : ott a paplak ezzel 
felépülne és gyökeresen lenne orvosolva a baj . A segé-
lyezés ezen módja sem az ál lamsegély-pénztár , sem a 
Baldácsy-alap rendeltetésével nem ellenkeznék, mert. a 
pénz az egyházak segélyezésére ada tnék ki. Az egyház-
megyéken ez a segélyezés sorba menne ; a sorrendet 
sorshúzás ál lapí taná meg és egy évben két egyházmegye 
részesülne, egyik az államsegély, másik a Baldácsy-alap 
osztalékában«. — A közgyűlés helyesléssel fogadta espe-
resének ez indí tványát és pártolólag terjeszti fel az egyház-
kerületi közgyűlésre, 

A kitérések nem jelentékenyek. Kitért tőlünk 24, 
hozzánk tért 21 ; veszteségünk tehát e cimen 3. 

Épület javításokon s á l ta lában az egyházi és iskolai 
ügyek előbbvitelére a lefolyt évben is szép összegek ada t -
tak ki. Az összes kiadások, adományok összege mintegy 
3 0 ezer korona . 

A lelkészi karból kidőltek Kemenczky J ános , csabdii 
lelkész, 39 évi szolgálat után és Székely József csákvár i 
lelkész 58 éves korában , ki a csákvár i egyházban 17 évjg 
szolgált. Helyökbe Csabdira Hanltó Gyula budapest i h i t -
oktató választatott , Csákvár ra pedig Dézsy Mihály biai 
lelkésztársunk hivatott meg a gyülekezet által. Az ürese-

* Szivesen közöljük és kérjük. Szerit. 

désben volt etyeki lelkészi állás Borsos Is tván h, lelkész-
szel, az el távozás folytán megüresedet t felcsuthi lelkészi 
állás pedig Csáki István szentendrei h. lelkészszel töltetett 
be. — Seregélyesen Német Zsigmond kántor tan í tó 30 évi 
szolgálata után nyugalomba lépett s helyébe Kiss La jos 
sárkeresztúri rektor választatott meg. Ennek helyét viszont 
Nagy László sárkeresztúr i másodtaní tó foglalta el. 

1899-ben született egyházmegyénkben 1321 gyermek, 
71-el kevesebb mint az előző évben. Meghaltak 1060-an . 
Házasságra lépett 361 pár . Konfirmálfatott 6 0 0 növendék . 
Egyházmegyénk összes népessége 42 ,265 lélek. 

Az esperesi jelentés letárgyalása után számos kebel-
beli ügy intéztetett el, az esperes s a különféle bizott-
ságok jelentései kapcsán. A misszió-bizottság jelentéséből 
megemlítésre méltó, hogy a misszió ügye egyházmegyénk-
ben egy pár lépéssel megint előbbre haladt , amennyiben a 
konvent tavaszi ülése alkalmával a vértesaljai misszió t ámo-
gatására 4 0 0 korona évi segélyt ju t ta tot t . Közgyűlésünk 
e segélyt örömmel s az egyetemes konvent s Szász Káro ly 
püspök úr i r ányában kifejezett hálás elismerésével és 
köszönetével fogadta. Ez összegből kilenc egyház kap 
k isebb-nagyobb osztalékot a pusztai iskolások vallásos 
okta tására ; 15 egyház részére pedig, 4 5 korona értékben, 
vallásos füzetek vásáro l ta tnak és oszta tnak ki. Az egy-
házak, lelkészek, tanítók újból fe lhivatnak a szórványok-
nak mennél odaadóbb gondozására . A misszió-bizottság 
új tagokkal egészíttetett ki. A budafoki és albertfalvi 
szórványok, hol mintegy 110 re fo rmátus család van, a 
budapest i egyházhoz s illetőleg a pesti egyházmegyéhez 
volnának legcélszerűbben csatolandók. Ez iránt az egy-
házkerület re hivatalos felterjesztést tesz egyházmegyénk. 

Kongrua-segélyben 9 lelkész részesült egyházme-
gyénkben, 3 1 2 3 korona erejéig. Iskoláink 6 7 0 0 korona 
segélyt nyertek az államtól. Egyébb c í m e k e n : a kebel-
beli és országos gyámpénztárból s a különféle alapokból 
egyházmegyénknek jutott segélyek összege 3 8 0 0 korona. 
Mindössze 13 ,644 korona. Ez is az anyagi megerősödés 
jele, bár másrészről sa jnos vonása a változott időknek, 
hogy az ál lam segítségét hova- tovább nagyobb mér tékben 
veszszük — mert kell vennünk — igénybe. 

Egyházkerületi képviselökül Forgách Endre sárbo-
gárdi lelkész és dr. Szüts Andor székesfehérvár i ügyvéd 
s egyházmegyénk világi t anácsb i rá ja s főjegyzője válasz-
ta t tak meg. Pótképvise lők: Kontra I m r e zárnolyi lelkész 
és Szüts Jenő vaáli főszolgabíró. Két körben az iskolai 
körfelügyelők lemondván, helyökbe Barsi Zoltán sukorói 
és Nyikos Lajos dobozi lelkészek választat tak. 

Egyházmegyei könyvtárunk igen szépen gyarapodik, 
bá r szerény jövedelemmel rendelkezik. Most egy ha rma-
dik könyvszekrény beszerzéséről volt szó, de er re sincs 
pénz. Igy hát a közebéd a lkalmával — mint ez már ná-
lunk szokásos dolog — gyűjtés ú t ján hoztuk össze a 
szükséges összeget. 

A közebéden esperes úr lelkes visszhangot keltett 
felköszöntőben éltette egykázkerületünk elnökségét, külö-
nösen az utóbbi időben súlyos megpróbál ta tás t szenvedett 
püspökünket , kivel e megemlékezésünket legott táviratilag 
tudat tuk. 

Délután pár törvényszéki ügy foglalkoztat ta az egy-
házmegyei bíróságot. Az egyik egyházban kezdenek el-
mérgesedni a dolgok. A lelkész, a tanító s a gyülekezet 
néhány presbitere ellen feljelentést tett, minek következ-
tében vizsgáló-bizottság ment ki, mely többé-kevésbbé, 
a lap ta lanoknak találta a lelkész panaszai t és vádjait . — 
Ennek ha tása alatt a lelkész visszavonta ugyan panaszá t 
a bírósági ülésen, de ezzel a felidézett ba j alig lesz vég-
kép orvosolva. Egy s más ba joskodás bizony m á s egy-



h á z a k b a n is előfordul, a minthogy az idők mindenfelé 
éreztetik súlyos vol tukat ; de a fe lső-baranyaiakhoz ha-
sonló égető bajokról — jó órában legyen mondva — 
Vér tesa l jának még nincs ok i panaszkodni . Ne is legyen! 

Lévay Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

Az osztrák »Los von Romcc mozgalomhoz. 
Uj harcosok. Róma csak a régi. — Az uj gyülekezetek szervez-

kedése. 

A »Los von Rom* mozgalom, a mint nemrég sta-
tisztikailag is kimutat tuk, mind erősebb hul lámokat ver 
Auszt r iában, s a mellett, hogy mind inkább elvesztve 
politikai jellegét, ha tározot t evangéliumi i rányzatot n y e r : 
napró l -napra á l ta lánosabbá és t ámadóbbá válik. A pápás 
sötétség ellen való eme küzdelemről igen érdekes cikket 
közlött az »Ev. Kirchenzeitung für Oesterreich* folyó évi 
13-ik száma, s annak a lapján érdemesnek tar t juk elmon-
dani a következőket. 

A »német politikai lapok kivétel nélkül a leghatá-
rozo t t abban ostromolják R ó m a falait. Az »Ostdeutsche 
Rundschau«-va l élükön csaknem mindennap részletes 
tudósításokat hoznak a Róma-ellenes mozgalom ered-
ményeiről s cikkeznek a pápis taság ellen. Anyaggal bő-
ven ellátják őket az Insbruckban megjelenő »Mittheilungen 
an die deutsche Tagespresse zur Förderung der Los von 
Rom Bewegung« ,a melyekhez legújabban a »Pfeilen aus 
der Ebernburgc cimü vitairat járult . Különösen ez az 
utóbbi okoz rendkívül sok boszuságot Rómának és védel-
mezőinek, mert kérlelhetetlenül leplezgeti le a pápás egy-
ház visszaéléseit, és nyilai, mint a tüzes nyilak, égetik és 
sebzik a régi ellenséget. Bevilágít Róma legelrejtettebb 
zugaiba is és fel tár ja azok mindenféle szennyét. Igy egyik 
s z á m á b a n »A római papok bűnei« cim alatt egész lisz-
táját állította össze, és pedig legnagyobb részben törvény-
széki akták a lapján, a pápás papok által elkövetett köz-
erkölcs elleni vétkeknek, lopásoknak, csalásoknak, gyilkos-
ságoknak, hullafertőztetéseknek stb. 

De a mily elszánt a küzdelem Róma ellen, épen 
olyan elszánt s hozzá még kétségbeesett is Róma véde-
kezése. A klerikális lapok nem tudnak hova lenni dühök-
ben. Átkokat szórnak a t ámadókra , legfőképen pedig 
tagadni igyekeznek a leleplezésekkel szemben. Hazugság-
nak, a gonosz protestánsok által koholt r ága lmaknak 
minősitik a leltárt igaz t ényeke t ; de hasztalan, mert a 
t ámadók azonnal készek állításaik dokumentá lásá ra és 
lépésről-lépésre szorít ják vissza Róma fekete védelmezőit. 
Igy pl. nem régen az egyik német nemzeti lap, R ó m a 
túlkapásai t ostorozva felemlítette, hogy a hires vatikáni 
koncil iumon St roszmayer diakovári püspök ellene mon-
dott a pápai csala tkozhata t lanság dogmájának , a melyen 
IX. Pius pápa annyi ra feldühösödött, hogy kardinálisai 
kénytelenek voltak kivezetni a gyűlésből. Egy ul t ramon-
tán képviselő meginterjúvolta ebben a dologban Strosz-

mayert , és a püspök kijelentette és kijelentésének nyilvá-
nosságra hozatalát kérte, hogy a német nemzeti lap 
állítása az első betűtől az utolsóig hazugság, mert ő 
sem a vatikáni konciliumon, sem azóta, sem soha nem 
szólt a pápai csalatkozhatat lanság dogmája ellen, sőt 
ellenkezőleg, mindig elismerte a pápát Krisztus igaz földi 
helytar tójának. A német nemzeti lapnak a hazug állítás-
sál csak az volt a célja, hogy a r. kath. egyházat és 
annak vezetőit bemocskolja. A lap azonban nem hagyta 
abba a dolgot, és kétségtelenül kimutatta, hogy nem ö 
hazudott , hanem Stroszmayer püspök tagadta el az igaz-
ságot. Nemcsak hogy közölte ugyanis a vatikáni konciliumon 
jelenvolt dr. Friedrich János müncheni professzornak a 
tényt megerősítő hiteles följegyzését, hanem szemelvénye-
ket is közölt Stroszmayernek Döllingerhez és Reinkens-
hez intézett leveleiből, a melyek igazolják azt, hogy a 
püspök úr csakugyan ellene volt a pápai csalatkozhatat-
lanság dogmájának, és hogy most csak vakmerően le 
aka r j a tagadni az igazságot. 

A német nemzeti lapok Roma-ellenes harcának 
tisztulását és mélyebb, vallásos a 'apokon nyugvó voltát 
muta t ja az is, hogy mig kezdetben Rómát csak a német 
nemzeti érdekek elárulása miatt t ámadták , ma már egy-
másután szellőztetgetik a valláserkölcsi élet terén elköve-
tett, a lelkek sötétségben ta r tásá ra és a hiszékenyek 
k izsákmányolására irányult visszaéléseit is. Róma méltán 
eshetik a nemzetietlenség vádja alá mindenütt , a merre 
csak ha ta lma kiterjed, s k imuta tása annak , hogy soha 
és sehol sem tudott összeforrni a nemzetek, vagy a nem-
zetek vezérlő elemének hazafias érdekeivel, hatalmas fegy-
ver a sa já t maga által önmaga köré vont nimbusz elosz-
la tására ; de leggyengébb és legsebezhetőbb oldala ellen 
irányul a t ámadás és legkönnyebben eredményezheti 
bukását , ha a valláserkölcsi téren elkövetett visszaélését 
leplezgetik le, mert ezek közben tűnik ki a legvilágosabban, 
hogy mennyire méltatlanul vindikálja magának a Krisztus 
igaz anyaszentegyháza nevet. A német nemzeti lapok 
most erről az oldalról is megindították az ostromot, és 
találnak elég leleplezni valót, a melylyel felnyithatják a 
Rómát eddig oly vakon követő osztrákok lelki szemeit. 

Az igaz, hogy Spanyolországon és Portugálián kivül 
alig volt ország, a hol a pápistaság oly korlátlan ha ta-
lommal rendelkezett volna világi és vallási téren, mint 
Ausztr iában, de mégis meglepnek bennünket a német 
lapok leleplezései. Oly visszaélésekről ránt ják le a fátyolt, 
a milyenekről eddigelé csak Spanyolországból, Portugál iá-
ból, vagy a délamerikai spanyol és portugál területekről 
hallottunk. Érdemes ezekből a visszaélésekből néhányat 
felemlíteni. Azt mutat ják ezek, hogy még a felvilágosodás 
korának nevezett XIX. század végén sem más Róma, 
mint a mi volt a re formáció korában. Ma is képes és 
kész alkalmazni A lelki sötétségben tar tás legraffináltahb 
eszközeit is hata lma emelésére és zsebe megtöltésére, s 
igy nem csodálandó, sőt természetes, ha a politikai teren 
megindult »Los von Rom« mozgalom mindinkább átcsap 
a lelki térre és bensőleg méh ülvén, egy új reformációvá 
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válik Ausztriára nézve. Igy pl. az egyik lap a következő 
leleplezését teszi »Szellemi lélekmentés lutri útján* cim 
ala t t : Az Innsbruck mellett fekvő Hötting egyik leglátoga-
tottabb templomában a következő hirdetés olvasható : »A 
lelkek purgatóriumból való megszabadításának egyszerű 
és könnyű módja Vegyen a skatulyából (— a mely, 
megjegyzendő egy sport cigaretta skatulya, benne 90, 
pappendeklire irt számmal —) egy számot és keresse ki 
a mellékelve kifüggesztett lisztán az annak megfelelő lelket. 
Imádkozzék ezért a lélekért egy »A mélységből kiáltok 
hozzád«-ot, vagy áldozzon érte egy »Miatyánk«-ot« stb. 

A szent lutri által való lélekmentéshez hasonló a 
pápai áldásnak automaták útján való megszerzése is, a 
melynek jótéteményében, a pápa különös jóindulatából 
kifolyólag szintén részesülhetnek Ausztria r. kath. hivei. 
A mint ugyanis a »Die FackeU irja, a bécsi Rothenthurm-
strassen közelebb egy mutoszkópos üzlet nyilt meg, a hol 
egy husz filléresnek a mutoszkópba bedobása után külön-
féle »élő képek* láthatók. Az egyik mutoszkópban az a 
jelenet látható, a mint a pápa áldást oszt a hívőkre, s e 
mellett a gép mellett egy plakáton a következők olvas-
hatók: »Martinelli Sebestyén kardinális és apostoli dele-
gátus az itt látható pápai áldásra nézve ezt a kijelentést 
te t te : 0 szentségének kifejezett óhajtása, hogy mindazok, 
a kik e képen az ő apostoli áldásosztását látják és azt 
hivő lélekkel elfogadják, ép úgy élvezzék annak üdvözítő 
hatását és hasznait, mintha személyesen részesülnének 
abban*. x : h m 

Egész méltóképen csatlakozik ezekhez, mint a bűn-.; 
bocsánat-árulásnak egyik modernebb formája az, a mit 
az egyik német nemzeti lap a r. kath. Schulvereinnak 
nem régen Scheibban megtartott vándorgyűléséről ir. Itt 
is, mint a legközelebb nálunk megtartott r. kath. kon-
gresszuson, nemcsak az iskolák dekrisztianizálása felett 
zengettek jeremiádokat és hangoztatták az iskolák re-
krisztianizálását (értsd : rekatholizálását), hanem még pápai 
bűnbocsánat Ígérgetésével is igyekeztek tagokat toborzani. 
A [hallgatóság figyelmét ugyanis felhívták a szent atya 
egyik brevejére, a melyben a r. kath. Schulverein tagjai 
részére évenként öt izben teljes bűnbocsánatot biztosít. 
Tekintetbe véve azt, hogy a Schulverein tagsági dija 
évenként 1 korona 20 fillér, valóban igen generózus a 
szent atya, hogy érte egy egész évre rendezi a bűnös 
ember dolgát az Isten előtt. Hajdanában többe került e z ; 
de hát változtak a viszonyok, változtak az emberek és 
ma már csak az olcsóbb tarifával lehet boldogulni. 

S a viszonyok és az emberek bizony, Rómára 
nézve igen sajnálatosan megváltoztak Ausztriában, a mit 
mutat az a fiaskó, a melyet a pápás egyháznak vallania 
kellett az idén az űrnapja megünneplésével, még a leg-
pápistább vidékein is Ausztriának. A pápás papság más-
kor is megtett mindent, hogy ezt az ünnepet lehetőleg fé-
nyessé tegye, — az idén pedig, a Los von Rom ellen 
való demonstrációképen, még inkább megmozgatott min-
dent e végre. Az eredmény azonban igen lehangoló volt, 
a mi felett való boszúságukat nem is képesek eltitkolni 

a klerikális lapok. Megtörtént az azelőtt legpápistább 
alpesi vidékeken, hogy a polgárság intelligensebb eleme 
teljesen távoltartotta magát az ünnepélyes proeesszióktól; 
sőt még a községi elöljáróságok is elárulták, hogy nem 
igen hajlandók többé vakon engedelmeskedni a klérus 
pancsszavának. Igy a murecki elöljáróság kijelentette, 
hogy a processzióban csak azon esetben vesz részt, ha az 
a pápások által annyira gyűlölt nevű Rismarck-téren 
halad á t ; az innsbrucki elöljáróság pedig megtagadta a 
polgárságnak házaik fellobogózására való, s a papság 
által hivatalosan kért felhívását. Általában véve, az intel-
ligensebb elem megunta már Róma járszalagját s kezdi 
magát mindenfelé feloldozni az iga alól. Jellemző e tekin-
tetben a klerikális »Salzkammergut« keserű panaszko-
dása, a miatt, hogy az idei úrnapi proeesszióktól teljesen 
távol tartották magukat a sóbányák tisztviselői. »Hallat-
lan* és »feltűnő* dolognak minősíti ezt a tényt; de hisz-
szük, hogy Isten kegyelmével rövid időn nem lesz 
majd olyan hallatlan és feltűnő. 

Hiszszük ezt, mert a >Los von Rom* mozgalom 
nemcsak rombolja Róma erősségeit, de örvendetesen épít-
geti szerte egész Ausztriában az evangeliomi egyházak 
alapjait is. A Rómától elszakadtak legnagyobb része 
evangeliomi egyházakhoz csatlakozik; gyülekezetekké szer-
vezkedik ; papokat állít be s egymásután építgeti az evan-
geliom hirdetésének hajlékait. Igv Mürzzuschlagban és 
Grottauban jún 'us 17-én letették az evang. templomok 
alapjait, s Mürzzuschlag megtette már a lépéseket az 
önállósíttatása iránt is. A leibnitzi gyülekezet egy házat 
alakított át imaházzá; Olmützben Duxban, Karbitzban 
már a tavasz óta folyik a templomépítés; Podersamban 
és Friedlandb&n már megszerezték az alkalmas telkeket 
és rövid időn itt is megkezdődik az Úr hajlékainak épí-
tése. A már népesebb gyülekezeteken kivül a kisebbek is 
mindent elkövetnek, hogy az ige hallgatásának áldásaiban 
részesülhessenek. Nagy áldozatokkal igehirdetőket szerez-
nek, s örömmel mondhatjuk, hogy ma már alig van olyan 
része Ausztriának, a hol Isten tiszta igéje ne hangzanék. 
Igy, csak az idei tavaszon prédikátori állomásokat szer-
veztek Weipcrt-ben, Cilii-ben, Trebnitz-bm, M.-Türbau-
ban, Marburg-ban, Eger-ben, s a >Los von Rom* moz-
galom hatása észrevehető már az olyan helyeken is, a 
hol ezelőtt csak pár esztendővel is még a legvakabb 
módon követték Rómát és a leggyűlöltebb volt a protes-
táns név. 

Tehát mégis csak mozog a fold, bárhogy igyekez-
nék is azt Róma haladásában megakadályozni. Mozog, 
mert a kegyelem Istenének ereje haj t ja , a melylyel szem-
ben Róma minden hatalma is csak semmiség. Kibocsátja 
az Űr az ő Lelkét és megelevenednek a régóta megszá-
radtán heverő tetemek. Élet, az evangeliom élete hat ja 
át őket, s a hol ez az élet feltámad, nincs többé hatalma 
a tespedésnek. 

Lelki örömmel szemléljük az evangeliomi világosság 
eme terjedését és részvéttel osztozunk azokban a méltat-
lanságokban és szenvedésekben, a melyeken a megvilágo-



sitottaknak át kell menniök. Sub pondere ereseit palma! 
Tiszta szivből kivánjuk az evangeliomi »Los von R o m i -
nak is : crescat, floreat! 

Szentmártoni. 

I R O D A L O M . 
** Uj lap. A magyarországi ev. ref. theologiák 

if júsága, május hóban Debrecenben tartott kongresszusán 
e lhatározta , hogy f. év szeptember hóban egy u j lapot 
indít meg, mely a magyarországi öt ev. ref. theologiai 
i f júságnak hivatalos lapja lesz. E végből a debreceni 
Hittanszaki Önképző Társula t k iadásában eddig megjelent, 
3 0 éves múltú Közlönyt országos theologus ifjúsági lappá 
emelte. Az uj lap, mely az egyes theologiák között erős 
összetar tó kapocs s az ifjúság szellemi munkásságának 
emelője lesz, szeptemberben jelenik meg Debrecenben. 
Minden egyes theológia munka tá r sa t jelöl ki saját kebelé-
ből és szerkesztő a kongresszus megbízásából Nánássy Lajos 
lesz. A Közlöny havonként kétszer jelenik meg ivnyi 
ter jedelemben. Az uj lap theologiai ifjúsági életet érdeklő 
és egyháztársadalmi cikkeket fog tar ta lmazni , de nem 
zárkózik el a szépirodalmi termékek elől sem. Előfizetés 
egy évre 6 korona félévre 3 korona. Addig is, mig a folyó 
hóban az első szám megjelenik, felhívjuk e lapra olvasóink 
figyelmét. 

** A m e r i k a i Magy. R e f o r m á t u s o k Lapja cim 
alatt heti lap indult meg Clevelandban, augusztus 15-én. 
A lap élén, mint szerkesztők és munkatársak , az amerikai 
magya r református lelkészek ál lanak. Felelős szerkesztő 
Kuthy Zoltán new-yorki lelkész. Társ-szerkesztők : Konyha 
Pál pittsburgi és Csutoros Elek clevelandi lelkészek. Fő-
munka tá r s : Harsányi Sándor south-chicagói lelkész. A 
lap megindításának, az 1-ső számban olvasható indokolása 
szomorú világítást vet az amerikai magyarság felekezet-
közi viszonyaira. Azt a fanat izmust , a melylyel az ultra-
montan izmus itthon küzd ellenünk, átvitte az uj hazába is 
és ott sem szűnik meghamisí tani , gyalázkodni. Szükség 
van tehát a r ra , hogy a protestáns magyarság nevét minden 
bemocskoltatástól megóvják, az u l t ramontan izmus csúnya 
dolgait és aknamunká i t éber figyelemmel kisérjék, a protes-
táns magyarságot az összetar tás és a testvéri egyetértés 
láncaival összefűzzék. Szomorú ok a lapindításra, de 
nemes és szent a cél, a melyet az amerikai magyar 
re formátus lelkészek, mint a lap vezetői, magok elé tűztek. 
Vajha az amerikai magyar reformátusság levetkezné új 
hazá jában a magyar közönyösséget és szívvel, lélekkel, 
áldozatokkal segítené diadalra egyháza és magyarsága 
szent ügyét. — A lap kél első száma érdekes közlemé-
nyekkel van tele s dicséretére válik a szerkesztőknek. 
Egyet azonban óha j tanánk , s ez az, hogy a lap minél 
kevesebb helyet adjon a személyeskedő vitáknak, a fele-
kezeti és egyesületi torzsalkodásoknak, hanem a helyett 
tegyen tanúbizonyságot minden sora arról , hogy igaz 
magya r és tiszta evangéliumi. — A lap előfizetési á r a : 

Amerikában 2 dollár, Magyarországon 21/* dollár. A mikor 
szívesen üdvözöljük a lapot, egyszersmind melegen ajánl-
juk olvasóink jóindulatába. 

E G Y H Á Z . 

A p e s t i ref. e g y h á z m e g y e f. hó 25. és 26. nap -
jain tar t ja közgyűlését a budapesti ref. főgimnázinm dísz-
termében. 

F ő j e g y z ő - v á l a s z t á s . A békés-bánáti egyházmegyei 
főjegyzői állásáról Oláh Antal öcsödi lelkész lemondott. 
Utóda valószínűleg szerint Nagy Károly makói lelkész lesz. 

E g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s . A dunántúli ev. ref. 
egyházkerület f. hó 25-én Pápán t a r t ja őszi közgyűlését 
Antal Gábor püspök és Tisza Kálmán főgondnok elnök-
lete alatt. 

E g y h á z k e r ü l e t i é r t e k e z l e t . A tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület egyházi értekezletét, s közgyűlését Hódmező-
vásárhelyen fogja megtartani. A közgyűlés napját ezután 
közli a püspöki hivatal. 

L e m o n d ó f e l ü g y e l ő . Dr. Králik Lajos, a pesti ág. 
hitv. ev. magyar-német egyház felügyelője hivatalától meg 
akar válni. Dr. Králik Lajos oly nevet szerzett magának 
különösen egyházi téren, hogy a legnagyobb sajnálat tal 
lehet gondolni arra , hogy az egyház terén kifejtett munkál-
kodását abbahagyja . Különben van remény, hogy hivatalát 
a közügy érdekében meg fogja tartani . 

E g y e t e m e s g y ű l é s . Az evangélikusok egyetemes 
ülését november hó 5-én s a következő napokon tar t ják 
meg Budapesten. Az ülésen br. Prónay Dezső egyetemi 
felügyelő és Baltik Frigyes püspök elnökölnek 

A b á n y a k e r ü l e t i e v a n g . e g y h á z k e r ü l e t l e lké -
sze i , a kerületi közgyűlés alkalmával lelkészi értekezletet 
tar tot tak. Elnökké megválasztották Kramar Béla esperest. 
Kimondták, hogy ezentúl évenként tartani fognak értekez-
letet. A most megtartott értekezleten elfogadták a lelkész-
fiak segélyegletének alapszabályait . Tanácskoztak a cura 
pastorálisról is, s annak szervezése tekintetében Krutt-
schnitt értekezését fogadták el alapul. 

A p o z s o n y m e g y e i e v a n g . e s p e r e s s é g Modor-
Királyfán tartotta meg őszi közgyűlését, Ilollerung Károly 
esperes és Lenhard Károly felügyelő elnöklete alatt. Helyi 
érdekű, adminisztratív tárgyain kivül közérdekűbb tárgyai 
voltak a gyűlésnek a szuplikáció, az 'iskolai ünnepélyek és a 
belmissziói egylet ügyei. A szuplikáció helyett az adomá-
nyoknak az egyes intézetek részére beküldését kivánja az 
egyházmegye. Az iskolai ünnepélyek és á l ta lában minden új 
ünnep felől azt határozta , hogy ilyenek csak a zsinat, eset-
leg az egyetemes gyűlés jóváhagyásával és rendeletére 
tar ta thassanak. Belmissziói egylet, mint ilyen, nem kell az 
egyházmegyének. Legyen maga az egyház belmissziói 
egylet, s lehetőleg mindenki vonassék be a belmissziói 
tevékenységbe. Helyes, akceptáljuk az elvet; az volna 
valóban a helyes és az egyház lényegéből és hivatásából 
folyó állapot, ha maga az egyház volna a belmissziói 
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egylet. De kérd jük: az-e ma va lóban? Nincs-e szüksége 
az egyháznak, nem lényegében, hanem mai gyakorlati, 
külső életében arra , hogy ujjá szülessék és azzá legyen, 
a minek valóban lennie kellene? A ki e felett komolyan 
gondolkozik, nem ítélheti el azokat a törekvéseket, a 
melyek arra irányulnak, belmissziői egylet, vagy bármi 
egyéb néven, hogy az egyházat visszaadják önmagának. 

E g y h á z m e g y e i f ő j e g y z ő - v á l a s z t á s . A felső-sza-
bolcsi ref. egyházmegye gyülekezetei, a Pápára távozott 
lic. Rácz Kálmán helyébe Korocz József berceli lelkészt 
választották meg, három szavazattöbbséggel egyházmegyei 
aljegyzővé. 

T e m p l o m a v a t á s . A fehérgyarmati ref. gyülekezet 
f. hó 9-én avatta fel szent rendeltetésére szépen renovált 
templomát és annak szintén renovált orgonáját, A fel-
avató ünnepélyen közreműködtek Bilii Károly esperes, 
Fábián Károly helybeli lelkész, F. Varga Lajos egyház-
megyei főjegyző, Bartók Béla helybeli segédlelkész és 
Kassay Béla istvándii lelkész. 

A t i s z á n i n n e n i e v a n g . e g y h á z k e r ü l e t folyó hó 
25—28. napjain fogja megtartani közgyűlését Eperjesen. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A felső-baranyai rózsafai ref. 
egyház, a mint értesülünk, Csuthy László ivanyi-i segéd-
lelkészt hívta meg lelkipásztorául. 

A d u n a m e l l é k i ev. ref. e g y h á z k e r ü l e t őszi ren-
des közgyűlésének idejét az elnökség f. é. október hó 20. 
és következő napjaira tűzte ki. A közgyűlés október 
hó 20-án d. e. 10 órakor fog Budapesten, a Lónyay-
utcai gimnázium ülés-termében összeülni, s az első napon, 
a közgyűlés megalakulása után, a lejárt év eseményeiről 
s állapotairól szóló püspöki jelentés fog felolvastatni s a 
további tárgyalások megállapíttatnak. Másnap, 21-én, 
vasárnap, a megválasztott új rendes lelkészek felavatása 
lesz a Kálvintéri templomban; 22-től kezdve, naponként 
d. e. 9 órakor kezdetnek a rendes ülések; 24-én (esetleg 
25-én is) d. u. 4 órakor a bírósági ülések. A közgyűlést 
megelőző napokon és pedig 16-án (kedden) az első, 
17-én a második lelkészképesítő vizsgálat fog megtartatni 
a theologiai intézet vizsga-termében; 18-án és 19-én — 
a theologiai ülésteremben és a gimnáziumi nagy- és 
könyvtárteremben megosztva — a Theologia Választmány, 
a Fő-, Közép- és Népiskolai Bizottságok tart ják üléseiket. 
A többi bizottságok ülései idejét a Közgyűlés fogja meg-
határozni és kitűzni. Az egyházmegyék s a Fő- és Közép-
iskolák Igazgatótanácsai felkéretnek, hogy képviseletükről 
gondoskodni szíveskedjenek. 

A sopron i f e l ső e v a n g . e g y h á z m e g y e közgyűlése 
f. hó ló -én folyt le. Határozott állást foglaltak az ellen, 
hogy egyes hatóságok, az ügy megjelölése nélkül, sőt a 
törvény által elő nem irt ügyben is díjtalanul kívánnak 
a lelkészektől okiratokat, s ezen visszaélés ellen orvoslást 
követelnek. Kimondották, hogy Lajtaujfalu és Kismarton 
részére, az egyre szaporodó ágostai hitvallású evangélikus 
hívek lelki gondozására, önálló lelkészi állást szerveznek. 
Tiltakoztak a főgimnáziumi vallástanárok ama kísérlete 
ellen, hogy a főgimnáziumi ifjúsággal a teljes Szentírás 

helyett bibliai olvasókönyvet használtassanak, s e tervet az 
evangélikus egyház egyik legfőbb elve ellen való merény-
letnek bélyegezték. Megbeszéltek Gyurátz Ferenc püspök 
által a lelkészegyesületek elé terjesztett kérdéseket, melyek 
a gyakorlati lelkipásztorkodásra s az egyháziasság miként 
való fejlesztésére vonatkoznak. 

L e l k é s z b e i k t a t á s . Kállaii Ferencet , az ócfalvai 
ref. egyház új lelkészét f. hó 16-án iktatta be hivatalába 
Menyhárt András esperes. 

E g y h á z k e r ü l e t i é r t e k e z l e t e t fognak tartani f. hó 
24-én Pápán a dunántúli ref. egyházkerület lelkészei. Fel-
olvasást tartanak dr. Antal Géza theol. tanár és Balla 
Endre csetényi lelkész. 

E s p e r e s v á l a s z t á s . A b-somogyi egyházmegyében, 
a volt esperes, Barakonyi Kristóf lemondásával megürese-
dett esperesi állás betöltése céljából elrendelt választás 
eredményéről a következő hírt kaptuk: az egyházmegyei 
gondnokhoz beérkezett 64 szavazat, melyekből Barakonyi 
Kristófra esett 30, Nagy Lajos lábodi lelkész főjegyzőre 
12, Peti Lőrinc bürüsi lelkész, kerületi tanácsbiróra 12; 
kivülök még többen kaptak egy-két szavazatot. Általános 
többséget senki se kapván: újabb választást rendeltek el 
a 3 legtöbb szavazatot kapott lelkész között. (Dt. Pr. L.) 

A n a g y b á n y a i ref. e g y h á z m e g y e folyó hó 3-án 
tartotta ez évi második közgyűlését Szinér-Váralján, Ben-
csilc István esperes és gróf Degenfeld Sándor gondnok 
elnöklete alatt. Az esperesi jelentés szerint a gyülekezetek 
valláserkölcsi élete, hitbuzgósága, áldozatkészsége egészen 
megnyugtató; az iskoláztatás terén azonban több a fo-
gyatkozás, a miatt, hogy a szülők idő előtt kifogják 
gyermekeiket az iskolából, a világi hatóságok pedig igen 
lanyhán veszik mind ezt, mind az iskolai mulasztá-
sokat. Hogy ennek gátat vessen, kimondta a gyűlés, 
hogy azután a konfirmáció- csak a 12. életév betöltése 
utáni évben tör ténhet ik; hogy a tanítók és az iskolai 
elöljáróságok fegyelmi büntetés terhe mellett tiltatnak az 
iskolák idő előtti bezárásától és- hogy a megyei közigaz-
gatási bizottságot felhívja a népiskolai törvény szigorú 
végrehajtására. — Tudomásul vették, hogy a gyülekezetek 
szavazattöbbségével Magos Ferenc egrii lelkész válasz-
tatott meg egyházmegyei aljegyzővé. Elhatározták, hogy 
Gergely Károly síremléke és a nevére teendő alapítvány 
ügyében gyűjtést indítanak. — Az esperes tiszteletdiját 
1000 koronára emelték. A lelkészi könyvtárak létesíté-
sének ügyét, javaslattétel végett bizottságnak adták ki. 
Felír az egyházmegye a kerületre, hogy az egyházi adó 
könnyítése, az Erdélylyel való unió tökéletes megvalósí-
tása és az egységes liturgia behozatala ügyében kérje fel 
a konventet törvényjavaslatoknak oly időben leendő ké-
szítésére, hogy azok a zsinat előtt a kerületek és az 
egyházmegyék által tárgyalhatók legyenek. Megvetette a 
gyűlés az egyházmegyei lelkészi nyugdíjintézet alapját is, 
elhatározván, hogy a gyámintézettől felszabadult állam-
segély ez intézet javára tőkésíttessék. Az egyházmegye 
történetének megírásával, miután azt az elhunyt Gergely 
Károly be nem végezhette, Soltész János bízatott meg. 



E g y h á z m e g y e i g o n d n o k v á l a s z t á s . A barsi ref. 
egyházmegye gróf Tisza Istvánt választotta meg gond-
nokává . 

A s z a t m á r i ref . e g y h á z m e g y e f. hó 12-én tar-
totta meg közgyűlését Sza tmáron , Biki Károly esperes és 
Szegedy Antal gondnok elnöklete alatt. A gyűlés legelső 
sorban feleskette hivata lukba Uray Géza világi tanács-
birót és az ú jonnan válaszott t an í tóka t ; azután pedig az 
esperesi jelentést hallgatta meg, a mely. csekélyebb bajok 
leszámítása mellett á l ta lában kedvezőnek muta t ta fel az 
egyházak életét. A hivek buzgósága mellett szép bizony-
ságot tesz az, hogy az elmúlt évben az egyházi célokra 
10,681 kor. 68 fdlér önkéntes adomány folyt be, s épít-
kezésekre a gyülekezetek 35 ,918 kor. 20 fülért költöttek. 
A sza tmár i főgimnázium igazgató- tanácsába, az esperes 
helyett, ki mint sza tmár i lelkész, hivatalból tagja a 
tanácsnak, Szegedy Antal gondnokot választotta meg a 
gyűlés. A két számvevői helyet dr. Böszörményi Emil 
vil. tanácsbiróval és Bácz István szatmári lelkészszel töl-
tötték be. Thury István lemondott aljegyző helyére a 
szavazás elrendeltetett . Tomisa Lajos az iskolákról refe-
rált, a melyek viszonyai is évről-évre javulnak. Az iskola-
köteleseknek 94 % - a já r iskolába. A népiskolai tanterv 
revideálására Tomisa Lajos által készített tervezetet a gyű-
lés elfogadta. Az ecsedi láp lecsapolása folytán ártéri 
dijakkal roppantul megterhelt Szamos-Dob érdekében felir 
a gyűlés a minisztér iumhoz. 

A f e l s ő - b o r s o d i ev. ref. e g y h á z m e g y e Vadászy 
Pál esperes és Ragályi Béla egyházmegyei gondnok kettős 
elnöklete alatt folyó hó 4. és 5. napján Kondón tar tot ta 
meg rendes őszi közgyűlését. Gyülekezeti ének és ima 
ut,án Ragályi Béla üdvözölte a közgyűlést ; majd az 
esperesi jelentés olvastatott , mely részletesen tárgyal ta a 
néppár t békebontó törekvéseit, a róm. kath . kongresszu-
son elhangzott kijelentéseket, s az erők összevetésére, ki-
t a r t á s ra buzdított. A tárgysorozat rendén letárgyalták a 
lelkészi értekezlet, a tanügyi bizottság és a tanító egye-
sület jegyzökönyveit ; némi módosítással elfogadták az 
»Egyházközségi fegyelmi szabályza«-tot és felterjesztették 
a kerületre. Kívánja az egyházmegye a kerületi tanterv 
revideálását , főként abból a szempontból , hogy a tanítás-
ban minél nagyobb tér biztosíttassék a vallásos és haza-
fias nevelésnek. Kimondották, hogy a sárospataki taní tó-
képzőben a változó segédlelkészek helyeit rendes vallás-
t aná r a lkalmaztassék. A kerületi gyűlésre, az elnökségen 
kivül, képviselőkül Svingor József, Bodnár István, Szuhay 
Benedek papi, Szekrényessy Árpád, Barczay László és 
Sát rán Dezső világi tagokat küldték ki. Legfontosabb 
ténykedése volt a gyűlésnek az, hogy feliratilag felkérte a 
kerület ú t ján a konventet a r ra , hogy a minden téren 
megindult és a r. kath. kongresszuson nyiltan bejelentett 
u l t ramontán reakcióra hivja fel a kormány és az ország-
gyűlés figyelmét és kérje a nemzeti és felekezeti békes-
séget bontó törekvések elfojtását . A felirat, a melyet 
Szulmy Benedek főjegyző szerkesztett és a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott, a köve tkező: >Köztudomásu dolog, 

hogy a felső-borsodi ev. ref. egyházmegye úgy a múl tban, 
mint a jelenben mindenkor teljesítette vallásos és hazafias 
kötelességét. Valahányszor veszedelem fenyegette hazán-
kat és egyházunkat , egyházmegyénk a szabadság és fel-
világosodottsáü zászlóvivőjeként tüot fel, nem csak a 
hazai protestantizmus, de a szabadelvüségéröl jól ismert 
t iszáninneni ev. ref. egyházkerület kebelében is. — Ezen 
fölemelő gondolat hatása alatt, kell hogy a tettek meze-
jére lépjünk ma is, midőn a keresztyénség 900-ados ünnep-
lése után a róm. katholikus kongresszuson elhangzott, 
békét felforgató, lealázó, sőt harcra hivő elnöki kijelen-
tések tétettek, melyek arcunkba kergetik a vért s szi-
vünkbe fájdalom nyilallik. — A Zichy Jánosok és Nándorok 
elnöki k i je len tése i ,— továbbá a[néppárt országos felhívása, 
szervezkedése, tervszerű, nyilt csatakiáltása mit bizonyí-
t a n a k ? Bizonyítják azt, hogy ma már a róm. katholiciz-
mus azon árnyalata , mely a néppárt hamis jelszavaival 
akar ja behálózni a könnyen hivő lelkeket, támogatva a 
szövetséges róm. katholikus főpapok többségétől és az 
ujjongó klérus örömrivalgásaitól, egészen, minden téren 
való leszorí t tatásunkra törekszik, midőn kimondja a vallás-
és jogegyenlőség félszázados szent törvénye arculcsapásá-
val : »legyen római katholikus egyház a róm. katholikus 
á l lamban!* — Mi féltjük az ily hangzatos kijelentesektöl 
nem csak anyaszentegyházunkat , de imádott magyar 
hazánka t is, melynek pedig az áldott békére, ha valaha 
volt, most van a legnagyobb szüksége. Nem fegyverre 
való hivás akar ez lenni, csak az okos védelmi eszkö-
zökről való gondoskodás; mert ezt parancsolja egyházunk 
történeti múlt ja és hazánknak önkormányzat i jogainkkal 
annyi ra összeforott szabadsága. — Szeretettel kérjük a 
főt. egyházkerületi közgyűlést, irjon fel a főt. és méltó-
ságos konvent ú t ján az országgyűléshez, hogy a népkép-
viseleti alapon nyugvó par lamentben az állam kormanya 
emelje fel tiltakozó szavát a nyilt hadüzenet ellen, — 
melyben nem szórványos felekezeti sérelmekről, de a 
protestant izmus tervszerű leszoríttatásáról, lassú kiirtásá-
ról van szó. — Itt az ideje, hogy e sokat szenvedett 
hazai protestantizmus, melynek halála a történet tanúsága 
szerint egyjelentőségű volna Magyarország szabadságának 
halálával i s ,^— közgyűléseiből, mig nem késő, feliratai-
ban kérje fel az állam ügyeinek intézőit a nemzeti katasz-
trófa e lhá r í t á sá ra ; mert a mely párt minden téren való 
leszorí t tatásunkon munkálkodik, mely mostan már nyiltan 
t á m a d : ez nem akar kevesebbet, mint Magyarország 
rekatholizálását — jelenteni. Ezt pedig nem akarha t j a a 
liberális kormány, mert ez a reakciós irányzat nem csak 
a mi vallásunknak, de ezzel együtt a mi imádott magyar 
hazánknak sirját is megássa ! — Legyen béke: de igazi 
(protestáns) értelemben !* — A f.-borsodi ref. egyház-
megye eme felirata bizonyára fontos tárgya lesz a leg-
közelebb megtar tandó kerületi közgyűlésnek. Hogy lesz-e 
ha tása s visszhangot fog-e kelteni a felsőbb fórumokon ? 
— bajos előre megmondan i ; de politikus világiaink és 
egyháziaink magatar tásából inkább ar ra merünk következ-
tetni, hogy a felirat, ha nem is a kerületen, de a kon-



venten meg fog rekedni, vagy pedig olyan alázatos és 
erőtelen instanciává transzformálódik, a melynek nem 
lesz semmi foganatja. A mi egyházi életünket kormányzó 
körök még mindig nem látnak veszedelmet; pedig igazán 
már a tizenkettedik órában vagyunk. Szívesen üdvözöl-
jük Felső-Rorsodot! 

A n e w - y o r k i m a g y a r r e f o r m á t u s g y ü l e k e z e t 
most szeptemberben öt éve, hogy megalakult. Az ötödik 
évfordulót szeptember 16-án szép ünnepély keretében ülte 
meg az egyház. Mint az Amerikai Magyar Reformátusok 
Lapja irja, volt ünnepélyes istentisztelet, a melyen két 
amerikai lelkész angolul, egy német lelkész németül és 
két magyar lelkész magyarul tartott beszédet. Az istentisz-
teleten közreműködött a new-yorki hires magyar dalárda 
is; este pedig kedélyes 'mulatság rekesztette be a nagy 
napot. 

I S K O L 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 debreceni ref. 
theol. akadémián f. hó 13. és 14. napjain tartat tak meg 
a lelkészképesítő vizsgálatok. Az első lelkészképesítő vizs-
gálaton 3 ifjú jeles, 5 jó, 2 kielégítő eredménynyel vizs-
gázott, 2 pedig visszavettetett. — A második vizsgálaton 
3 ifjú jeles, 2 jó, 7 kielégítő eredménynyel képesíttetett, 
3 pedig javító vizsgálatra utasíttatott. — A kolozsvári 
ref. theol. fakultáson f. hó 11-én volt a második lelkész-
képesítő vizsgálat, a melyen mind az öt ifjú segédlelkész 
megnyerte a lelkészi oklevelet. — Pápán f. hó 5—8-án 
tartat tak meg a lelkészképesítő és alapvizsgálatok. A má-
sodik vizsgálaton két segédlelkész tett kiegészítőt, az egyik 
jeles, a második jó osztályzattal. Az első vizsgálatra né-
gyen jelentkeztek, s közülök kettő jeles s kettő elégséges 
osztályzatot nyert. — Az alapvizsgálaton két ifjú jelesen, 
kettő elégségesen állotta meg helyét. 

Tanár i j u b i l e u m o k . A sárospatalei főiskola két 
jeles tanára , dr. Szántlió Géza és dr. Ballagi Géza az 
idén töltik be sárospataki működésük 25 esztendejét. 
Ebből az alkalomból jegyzőkönyvi kivonat a lakjában is 
melegen üdvözölte a két kiváló férfiút a főiskola tanári 
testülete. Dr. Ballagi Géza ez alkalomból 2000 koronás 
alapítványt tett ösztöndijalapul. A sárospataki tanári 
testület elismerő és meleg üdvözlő szavaihoz mi is oda 
csatoljuk a magunkét és szívből kívánunk Istentől min-
den áldást a jubilánsoknak. 

T a n é v m e g n y i t á s o k . Fő- és középiskoláinkon az 
az elmúlt hetekben mindenütt megtörtént a tanév ünne-
pélyes megnyitása. A budapesti theol. akadémia és főgim-
názium tanév megnyitásáról már megemlékeztünk, a kö-
vetkező sorokban pedig többi főiskoláink megnyitásáról 
számolunk be. Debrecenben f. hó 11-én nyílt meg az új 
tanév, a főiskola oratór iumában tartott ünnepélyes isten-
tisztelettel, a melyen Csiliy Lajos főiskolai lelkész imád-
kozott. Az istentisztelet után a kis tanácsteremben Kiss 
Áron püspök üdvözölte a főiskola elöljáróit és tanári tes-

tületét, a melyre dr. Bartha Réla akadémiai igazgató 
válaszolt. A megnyitás utolsó aktusa a díszteremben folyt 
le, hol az akadémiai ifjúság és a megjelent nagy közön-
ség előtt dr. Bartha Béla tartott székfoglaló értekezést 
az »Anarkizmus«-ról. Értekezésében a leghatározottabban 
visszautasította azt a vádat, mintha akár a keresztyén-
ségben, akár a reformációban volna valami közösség 
a társadalmi anarkiával. — Kolozsvárit a theol. fakultás 
megnyitása szept. 9-én ment végbe. Az oratóriumban tar-
tott ünnepélyen dr. Bartók György püspök mondta a 
megnyitó imát, u tánna pedig Kenessey Béla igazgató tar-
tott értekezést *A keresztyén individualizmus* cimen. — 
Pápán f. hó hatodikán nyilt meg a tanév, összekapcsolva 
a jóltevők emlékének felújításával. A templomban meg-
tartott istentiszteleten Németh István theol. tanár mondott 
imádságot. A tornateremben lefolyt megnyitó ünnepélyen 
Antal Gábor püspök tartotta a megnyitó beszédet. Kis 
Ernő főgimnáziumi igazgató Erzsébet királyné emlékét 
újította fel; Czike Lajos esperes pedig a bezáró beszédet 
mondotta. — A Sárospataki főiskolának folyó hó 10-én 
lefolyt megnyitó ünnepélye, a melyen Nóvák Lajos főis-
kolai lelkész mondott imádságot, Zsindely István igazgató 
és Fejes István algondnok pedig beszédeket tartottak, két 
tanár 25 éves jubilálásával is össze volt kötve. Dr. Szántlió 
Gyula és dr. Ballagi Géza az idén töltik be sárospataki 
tanárságuk 25-ik évét, s ez alkalommal mind a tanári 
testület, mind a főiskola elöljárósága megérdemelt ová-
ciókban részesítette a két kiváló férfiút. •— A kecskeméti 
jogakadémia L hó .16.-án .nyitotta m e g _ tanévét. Megelőző 
istentisztelet után dr. Kovács Pál igazgató tartott meg-
nyitó beszédet, a mely után dr. Pázmány Zoltán olvasta 
fel székfoglaló értekezését, s záró beszédet mondott dr. 
Szeless József igazgató tanácsi elnök. — Isten adja ál-
dását főiskoláink megkezdett munká j á r a ! 

A debrecen i ref. f ő i s k o l a a k a d é m i a i t a n s z a -
k a i n a k tanrendje . A) A hittudományi szakban. Balogh 
Ferenc ny. r. tanár tantárgyai: Ker. egyháztörténet (I. kor-
szak), heti 3 órán. Ker. egyháztörténet (III. korszak), heti 
3 órán. Dogmatörténelem, heti 3 ó r á n . — Csiky Lajos ny. r. 
t anár tan tárgyai : Ker. erkölcstan, heti 4 órán. Egyház-
szónoklattan, heti 4 órán. Gyakorlati bibliamagyarázat, 
heti 2 ór. Szónoldati gyakorlatok, heti 2 órán. — Dr. Erdős 
József, a theol. doktora, ny. r. tanár tan tárgyai : Újszö-
vetségi exegesis, heti 4 órán. Újszövetségi görög nyelv, 
heti 2 órán. Újszövetségi isagogica, heti 3 órán. — Sass 
Béla ny. r. tanár tantárgyai : Ószövetségi theológia, heti 
3 órán. Ószövetségi Írásmagyarázat, heti 3 órán. Héber 
nyelvtan, heti 3 órán. lzráel népének története, heti 2 órán. 
— Eróss Lajos rendes tanár tantárgyai: Dogmatika, heti 
6 órán. Vallásbölcsészet, heti 3 órán. B) A jog- és állam-
tudományi szakban. Dr. Kovács Sándor ny. r. tanár tan-
tárgyai : Bómai jog (története és institúciói), heti 8 órán. 
Justinianus lnstitutióinak III. k. I—XII. tit. (Római 
örökjog eredeti szövegmagyarázattal) , speciál coll., heti 
1 ó r á n . — Dr. Karsa István ny. r. tanár tan tárgyai : Ausz-
triai magánjog, heti 6 órán. Magyar magánjog heti 5 órán. 



— Dr. Baczoni Lajos ny. r. t anár t an tá rgya i : Migyar köz-
igazgatásijog, heti 5 órán. Államszámviteltan, heti 3 órán. 
Közgazdasági igazgatás, heti 2 órán. — Dr. Ozory Is tván 
ny. r. t aná r t a n t á r g y a i : Büntetőjog, heti 5 órán. Bűn-
vádi eljárás, heti 5 órán. — Dr. Bartha Béla tantárgyai : 
Magyar pénziigiji jog, heti 5 órán. Nemzetgazdaságtan, 
heti 5 órán . — Dr. Kérészy Zoltán t an tá rgya i : Egyházi jog, 
heti 7 órán. Magyar alkotmány- és jogtörténet, heti 7 órán. 

— Dr. Helle Károly t an tá rgya i : Peres és peren lcivüli eljá-
rás, heti 5 órán. Váltó- és kereskedelmi jog, heti 6 órán. 
—Dv.Haendel Vilmos t an t á rgya i : Bevezetés a jog- és állam-
tudományokba, heti 2 órán. Alkotmány- és kormányzati 
politika, heti 5 órán. Bányajog, heti 3 órán. C) A bölcse-
leti szakban. Balogh Ferenc t an tá rgya i : Angol nyelv-
tan (kezdőknek) heti 3 órán. Angol mondattan, Byron 
költeményeiből elemzés (haladóknak), heti 2 órán. Dr. Öreg 
J á n o s t an tá rgya i : Bölcsészeti enciklopédia heti 2 órán. 
Neveléstan, heti 2 órán . Módszertan, heti 1 órán. Jog-
bölcsészet, heti 6 órán. Francia nyelv (kezdőknek), heti 
2 ó rán . Francia nyelv (haladóknak) , heti 2 órán. Dr. Erdős 
József t a n t á r g y a : Német nyelv heti 2 órán. — Ferenczy 
Gyula ny. r. t aná r t an tá rgya i : Legújabb kor története 
(A res tauráció kora), heti 4 órán. A honfoglalás története, 
heti 2 órán . — Dr. Tüdős Kálmán t a n t á r g y a i : Törvényszéki 
orvostan, heti 2 órán. Közegészségtan, heti 2 órán. — Má-
csai Sándor t an t á rgya i : Egyházi és műének,Iheü 2 órán. 
Hegedü-tanfolyam (kezdőknek), heti 2 órán. Hegedű-tanfo-
lyam (haladóknak) , heti 2 órán. 

i j — I •! •• Hl 1 I ' 

EGYESÜLET. 
M a g y a r P r o t . I r o d a l m i T á r s a s á g u n k idei ván-

dorgyűlése fényes erkölcsi és anyagi sikerrel, a két prot. 
egyház püspökeinek, főgondnokainak, felügyelőinek, egyházi 
és világi kitűnőségeinek impozáns részvétele mellett folyt 
le f. hó 18. és 19. napjain Pozsonyban. A fényesen 
sikerült gyűlésről, valamint az azzal kapcsolatban tartott 
belmissziói és theol. tanári konferenciákról egymásután 
hozni fogjuk részletes tudósí tásainkat . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* J ó t é k o n y a d o m á n y . Az ó-budai ref. egyház a 

tótfalui tüzkárosult egyház támogatására 20 korona se-
gélyt adott. Isten fizesse vissza neki bőségesen. 

* Az i d ő k j e l e . Az egyetemi ifjúság ú. n. nemzeti 
pá r t j a , a melynek képviselői ott díszelegtek az egyetemi 
kör zászlajával a r. kath. kongresszuson, s a mely párt 
az idei ifjúsági elnökválasztáson parázs antiszemita és 
ant ipro tes táns hecceket rendezett , kérvényt intézett a 
kultuszminiszterhez az iránt , hogy az egyetem minden 
tan te rmében keresztet fúggesztessen ki. Ennek a pár tnak 
az élén a Szent-lmre-egyesület tagjai ál lanak, a melynek 
hát tereben meg a jezsuita u l t ramontanizmus és a hires 

néppárt áll, s igy a kérelemhez nem kell kommentár . 
»Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága? Avagy 
virág vagy te, hazám i f júsága?!* 

* M e g d o r g á l t é r s e k . A zágrábi róm. kath. nagy-
gyűlés alkalmával, a mely tulajdonképen a délszláv r. kath. 
federáció nagygyűlése volt, a diszebéden Stadler szera-
jevói érsek a r ra emelte poharát , hogy Bosznia minél előbb 
egyesíttessék Horvátországgal. E meggondolatlan és a po-
litikába mélyen belevágó nyilatkozatért ő Felsége méltó 
dorgálásban részesítette az érsek urat , a ki tudvalevőleg 
St roszmayer diakovári püspök tanítványa, — s komoly in-
tése mellett kifejezte határozott várakozását az iránt, hogy 
az érsek úr jövőre, úgy nyilatkozataiban, mind tetteiben 
távol fogja magát tar tani a politikai kérdésektől. — Nem 
ár tana , ha Ő Felsége hasonló komoly figyelmeztetésben 
részesítené az ul t ramontán reakciót és a népbolondító 
néppártot támogató magyar r. kath. klérust is. 

* P á z m á n y szobra . Pázmány szobra egyike lesz 
annak a 10 szobornak, a melyet Ő Felsége a jándékoz a 
fővárosnak. Hogy a szobor, valamint Verbőczyé hol állít-
tassék fel? — hosszas tárgyalásra adott alkalmat. Erre 
az ügyre vonatkozólag a Religió a következőket jelenti 
és i r j a : »Pázmány szobra, melyet a 10 szobor közt a 
király a jándékoz az ország fővárosának, VerbŐczy István 
szobrával együtt legújabb intézkedés szerint méltó elhe-
lyezést fog nyerni. A belváros legszebb helyére, a király 
és Klotild főhgnő házai által határolt két téren fognak 
állni. Ennek a szoborhistóriának rengeteg mély háttere 
Van/ Végre is azonban győztünk. Deo gratias.* — Lát-
ha t j a már most mindenki, hogy miért nem lehetett ezek-
nek a szobroknak a helyét oly könnyen megállapítani. 
A klérus a legkiválóbb helyeket követelte számukra , és 
a mint látszik, győzött is. Ez is egyik jellemzője a mai 
helyzetnek. 

* A r . k a t h . e g y h á z m o r á l j a . A mult hónapban 
tartott r. kath. kongresszuson sűrűn felhangzott az az 
állítás, hogy csak a r. kath. egyház a hit és erkölcs 
egyetlen megbízható őre és hogy csak ennek az egyház-
nak a morál ja lehet biztos fundatnentoma az állatni és 
a társadalmi rendnek. Hogy milyen ez a nagy hangon 
hirdetett morál, mindenki tudja , a ki ismeri a történelmet 
és abban a papiztnus szerepét ; de ha ezeket nem ismeri 
is, csak olvassa el a »Religió« f. évi. aug. 15-ki számá-
ban V .R-nek >A titkos kártalanításról* szóló cikkét és 
kellően tájékozhat ja magát a pápás morál tekintetében. 
Ez a diszes cikk, a mely a fentebb említett nagyhangú 
kijelentésekkel épen egy időben látott napvilágot, azt a 
casuista kérdést tárgyalja, hogy ha valaki magát más altal 
megkárosítottnak tart ja , szabad-e , a törvényes út mellő-
zésével, titkos kárpótlást szereznie ? Erre a kérdésre igyen 
válaszol a pápás mora l i s ta : »Ha a törvény út ján való 
visszaszerzése a jogos tulajdonnak kellemetlenségekkel, 
viszálykodásokkal volna egybekötve, vagy a perköltségek 
többe kerülnének, mint a vitás dolog maga : nem tartozik 
a jogos tulajdonos a törvényhez fordulni, hanem titkosan 
kártalaní that ja magát * Sőt feltéve, hogy a törvény útján 



érvényre tudná is juttatni jogait és azt mégis önhatal-
múlag mellőzve, titkos úton kártalanítja magá t : »a* ilyen 
a jog, a justitia ellen nem vétkezik*; »de nemcsak a jog 
ellen nem vétkezik, hanem egyáltalán nem vét súlyosan, 
mert abból, hogy mellőzvén a törvényes közeget, melynek 
segélyével kellemetlenségek nélkül ju thatna tulajdona bir-
tokába, mindjárt a titkos kártalanításhoz folyamodik, . . . 
ebből, a rendnek ilyetén módon való megzavarásából 
nem származik nagy skandalum. Sőt . . . minden bűntől 
ment, ha akkor mellőzi a törvényes eljárást, a mikor 
nehézségek, kellemetlenségek nélkül nem vehetné azt 
igénybe, vagy ha az eljárás többe kerülne, mint maga 
a visszaszerzendő jogos tulajdon.* — íme, itt van az a 
hires, állami és társadalmi rendet fentartó r. kath. morál. 
Szabad a vett sérelemért önhatalmúlag, a törvény mellő-
zésével elégtételt venni ; szabad a munkásnak, ha bérével 
nem tart ja magát megfizetettnek, a gazdától lopni; szabad az 
állampolgárnak a reá — saját Ítélete szerint jogtalanul 
— kivetett adókért, egyéb jövedelme eltitkolásával, az 
állam megcsalásával kárpótolni; szabad az ellopott vagy 
elrabolt dolog helyett a megfelelő értéket visszalopni vagy 
visszarabolni. S ne gondolja senki, hogy ezeket csak követ-
keztetjük. Ott vannak ezek mind részletesen kifejtve 
B. V. cikkében. Valóban igen szép, bibliai morál e z ; 
méltó, hogy minden állam és társadalom fundamentoma-
ként elfogadtassék! — Hogy mily rettenetes eredménye-
ket hozna létre az ilyen morál gyakorlati érvényesítése, 
azt maga V. B. is tudja, a mikor cikke végén igy szól: 
>Eddig a theória. Hogy aztán mennyit ajánlatos mind-
ebből tanítani, értem, a népnek tudomására hozni, azt 
kiki könnyen találhatja. Azt hiszem tótágast állana a 
világ, ha a titkos, kártalanítás tanát mindenki t udná ; 
mert a gyanúsítások napirenden volnának, s bizony a 
határt sem tudnák vagy akarnák megtartani a kártalaní-
tás e módjában . . . Alkalmazkodjunk inkább a közmon-
dáshoz és hallgassunk, mivelhogy nem jó az ember-
nek mindent tudni*. Ezekben a kijelentésekben enyhí-
teni, szépíteni törekednék V. B. a keresztyén morállal 
homlokegyenest ellenkező fejtegetését; de a mikor ezt teszi, 
a leghalatmasabb bizonyságát szolgáltatja annak az igaz-
ságnak, hogy a pápás egyház és annak morálja minden 
más lehet, csak a Krisztus igaz egyháza és a krisztusi 
morál nem. A Krisztus nem tanított semmit olyat, a mely 
az állami és társadalmi rendet »tótágast« állatta volna s 
a mit nem lett volna szabad tudniok, csupán csak a 
beavatottaknak. A Krisztus nem hirdetett alacsonyabb és 
magasabb erkölcsiséget, sem pedig nem tanította a tit-
kos kártalanítás gonosz, istentelen tanát. A Krisztus azt 
tanította: add meg a császárnak, a mi a császá ré ; — 
valaki kényszerít, hogy add oda az alsó ruhádat , add 
oda a felső ruhádat i s ; ha valaki kényszerít, hogy menj 
el vele egy mértföldre, menj el vele két mértföldre, — 
s azt taní to t ta : ^Hallottátok, hogy megmondatot t : szemet 
szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek, hogy 
a gonosznak ne álljatok ellen gonoszszal!* Ez a Krisztus 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. É S KIR. 

igaz tudománya és az igaz morál, — ime mégis, a tit-
kos kártalanítás elvét és hozzá hasonló jezsuita elveket 
hirdető pápás egyház merészkedik magát az erkölcs egyet-
len, megbízható őrének hirdetni! Krisz'us tanításának és 
szent tudományának ez a legnagyobb meggyalázása, a 
mit azon a vakmerő és felfuvalkodott bűnös ember el-
követhet ! 

* T a n u l j u n k az e l lenfé l tő l . A Religió egyik utóbbi 
számában a következő közleményt olvassuk: »A Márii-
kongregációkban az egyetemi polgárok tagjainak egybe-
gyűjtésére Tomesányi Lajos Jézustársasági atya a következő 
felhívást tette közzé: A budapesti, kalocsai, nagyszombati , 
pozsonyi, szatmári és egri főgimnáziumból a főváros isko-
láiba került urakat, kik a Mária Gyülekezet tagjai, szere-
tettel felkérem, hogy jövő vasárnap (szeptember 16.) 
délután 4 órakor a Mária Gyülekezet érdekében hozzám 
faradni szíveskedjenek Tomesányi Lajos S. J. VIII., Mária-
utca 25. szám.* — íme a pápistaság meg tudta teremteni 
gimnáziumaiban az egyházi ifjúsági egyesületeket és a 
fővárosban sem hagyja magokra az azokból kikerült ifjakat. 
Összegyűjti, egyesületté, párt tá szervezi őket az egyetemen 
is, hogy harcosokat képezzen belőlük a maga céljaira. — 
Mikor hívhatja vájjon össze a budapesti ref. ifjúsági egye-
sület a protestáns főgimnáziumok ifjúsági egyesületeiből 
az egyetemekre felkerült tagokat?! Bizony jó volna, ha 
tanulnánk az ellenféltől, mely minden téren túlszárnyal és 
megelőz bennünket. 

* A p a n a s z k o d ó pápa . XIII. Leó pápa a bibor-
nok vikáriusához intézett levelében keserűen mutat rá a 
protestantizmus akadálytalan terjedésére Olaszországban 
és különösen Rómában . Elpanaszolja, hogy ez által mily 
ferde helyzetbe jutott. Úgy látszik a >béke-pápa« sem 
idegenkednék az inkvizítorok foglalkoztatásától, ha tehet-
ségében állana. (Cs.) 

Szerkesztői üzenetek. 
L. J. Viszló. Megkaptuk s rövid idő múlva közöljük. 
F. A. Okorág. Önigazolására és e l já rása felvi-

lágosítására beküldött cikkét nem közöljük, és pedig az 
ön saját érdekében. Elég elszomorító maga a tény; elég 
hangos volt a közvélemény megnyilatkozása felette, nem 
akarjuk tehát, hogy cikkével még jobban kompromittálja 
magát. Eljárása nagy botlás; védekezése még ennél is 
több. Ne bolygassuk a dolgot; jobb lesz, ha levonja tiszte-
lendőséged a közvélemény megnyilatkozásának konzekven-
ciáit és ügy cselekszik, a mint egy igazi református pap-
nak cselekednie hivatalos és erkölcsi kötelessége, mert 
ja j a botránkozónak, de ja jabb a botránkoztatónak. 

S. J. Beküldött cikke panaszait méltányoljuk, de cikkét 
még sem közölhetjük. Elég felekezetieskedés van az egye-
temen ügy is; cikke indítványával nem kívánjuk azt még 
inkább növelni. 

Felelős sze rkesz tő : Szőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

VARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzerkesxlSwCg : 
IX. krrlilrt, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 

ciunzeudök. 

Kiadó-hivatal : 
ffornyánszki/ Viktor kiini/rke-reshedése (Akadémia 

rtíH'/H . hová a-/ döfi / . . és h i rde t , d i jak intézendök. 

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

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

Megjcleuik minden vasárnap. 
Klölizellsi ára : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : JfS korona. 
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Tisza Kálmán megnyitó beszéde 
a dunántúli ref. egyházkerület közgyűlésén, szeptember 25-én. 

Fötiszteletü egyházkerületi közgyűlés! 

Legjobbnak ta r to t tam volna nem rabolni a 
közgyűlés idejét elnöki beszédek t a r t á s áva l ; de 
mint már a legutóbbi március i közgyűlés alkal-
mával, úgy ma is olyanok a viszonyok, hogy 
ehhez ragaszkodnom nem lehet. Igyekezni fogok, 
hogy rövid legyek, mer t főtisztelendő püspök 
u runk , je lentésében, k i ter jeszkedve a felekezetek 
közötti v iszonyokra is, igaz keresztyén szeretet-
tel, türelemmel, ele egyúttal határozot tsággal 
jelezte teendőinke t a fennálló viszonyok között. 

A folyó évi márciusi közgyűlés kezdetén 
jeleztem, hogy a reakcionárius áramlatok a kül-
földről hozzánk is kezdenek áthatolni, s ez azóta 
még nagyobb mér tékben tör tént . Nemrégen hal-
lottunk, különben általam minden i rányban tisz-
telt férfiaktól oly beszédeket , a melyek az elmúlt 
sötét századok szellemét árasztot ták el. Ezekkel 
szemben meg kell t a r t anunk h iggadtságunkat , 
n y u g a l m u n k a t ; de az ily törekvéseket minden 
alkalommal erősen vissza kell utasí tani és hit-
feleinket ezekről fel kell világosítani. Az erélyes 
visszautas í tásra annyival inkább szükség van, 
mer t ha hitfeleink körében ezek minden irány-
ban e l te r jednek, talán még oda is ha tha tnak , 
hogy ezekben a hitbuzgóságot, a lelkesedést 
e levenebbé, tevékenyebbé alkossák. De viszont, 
ha ezen beszédek ká ros i rányzata jobban ter-
jedne , vagy épen te t t legességre vezetne, vagy 
izgatássá fa ju lna : az állami ha ta lomnak is közbe 
kell l épn ie ; mer t hisz annak egyik legszentebb 
feladata a felekezetek közti békét az országban 
megvédeni . 

Azonban midőn ezen u l t ramontán törek-
vésekkel szemben állást foglalunk, nagyon vigyáz-
nunk kell a r ra , hogy senki ne hihesse, hogy egy-
általában a róm. katholicizmus s róm. katholikus 
honpolgáraink ellenében foglaltunk állást. Hiszen 

a tör ténelem tanúsít ja, hogy századokon keresz-
tül, egyházunk életének is, de ezáltal a magyar 
ál lambiztonságának is kivívásában mindig együtt 
működtünk. Régebben is voltak ul t ramontánok, 
a kik egyházunkat üldözték, és a tör ténelem 
tanúsí t ja ismét, hogy még a békésebb időkben 
is, úgy 1790 — 91-ben, m i n t a 4 0 - e s évek törvény-
hozásban azt, hogy békekötéseken nyugvó jo-
gaink, ha nem is teljességben, de oly mérték-
ben valóban életbe léptek, hogy elég volt egy-
házunk f enmaradásá ra és fe lv i rágzására : azt 
saját buzgalmunkon kivül jó róm. katholikus, 
de nem ul t ramontán hazaf i társainknak is kö-
szönhet jük. Sőt a legutóbbi időben is, midőn 
az abszolút hatalom önkormányzat i jogaink meg-
semmisí tése út ján akar ta egyházunkat , ha nem 
is talán megsemmisí teni , de megbénítani : hit-
feleinknek ez országban mindenüt t kifejtett, 
igazán bámula t ra méltó lelkesedésén és áldozat-
készségén kivül épen annak is köszönhetjük, 
hogy a bajoktól menekül tünk, mert a római 
kathol ikus jó hazafiak is mellet tünk állottak. 
I la valaha, úgy most van szükség e r re az 
az egyetér tésre , még pedig nemcsak egyházunkért , 
de még inkább hazánkér t . Mert mindnyájunk-
nak, felekezeti különbség nélkül, közös érdeke, 
hogy a mostani sötét áramlatokkal szembe álljunk 
és igy azoknak terjedését mentől előbb teljesen 
megakadályozzuk. 

A jelzett jelenségek szomorúak, de mégis azt 
mondom ma is, hogy a főveszedelem ránk nézve nem 
ezektől jöhet. A legnagyobb veszedelem az, a mi 
törvénynyel meg nem foghatólag, a nyugalom örve 
alatt, az által történik: ha hittársainkat elcsábítani 
igyekeznek. Ez ellen már csak mi magunk vé-
delmezhet jük magunkat . Ne vitatkozzunk folyvást 
a felett, hogy mi az a belmisszió, hanem életbe kell 
azt léptetni. Tegyünk meg mindent , a mit lőhe-
tünk ezen fogalom a l a t t ; tegye meg köteles 
ségét a lelkész, a presbi ter az egyes egy-
házban ; az egyháztestületek fejei pedig to«jyék 



meg hasonlóan azt, a mit az ő látogatásaik al-
kalmával tenni lehet. És mert nem lehet tagadni, 
hogy a szegénység nagy támaszt nyújt a csábí-
tóknak: igyekezzünk, különösen az egyházható-
ságok elöljárói útján, minden erővel oda töre-
kedni, hogy híveinknek néhol, valóban alig 
elbírható egyházi adóját mentől előbb a méltá-
nyos mér tékre leszállíthassuk. Ha ezt megtesz-
szük, meggyőződésem, hogy egyházunk a veszé-
lyek közül diadalmasan fog kiemelkedni. Ezt 
hiszem, ezt óhajtom, ezért imádkozom minden-
ható Istenünkhöz. 

Az egyesületi tevékenység szükségessége a 
magyarországi prot. egyházakban. 

Részletek Ttitook Zsigmond nyagyváradi kir. táblai elnöknek az 
írod. Társ. pozsonyi díszgyülésén felolvasott értekezéséből. 

Sötét, nehéz felhők vonultak egyházunk, — 
a magyarországi prot. egyházak fölé. Hitfeleink 
ajkáról panaszok és a keserűség nyilatkozatai 
hangzanak fel. Mélyre ható nyugtalanság — mint 
valami határozatlan betegség előérzete a beteg 
idegein, — uralkodik ra j tunk. Komor gondola-
tok árja borítja el lelkünket, ha a jelenből egy-
házunk jövőjére következtetést vonunk. 

Peclig nem az üldözésnek, nem az elnyo-
másnak nehéz éveit éltük, — melyben az ősök-
nek a századokon át oly gazdag részük volt. 
Nem! Sőt az állam ma a mi egyházunkat is 
védelmében részesít i ; nehéz anyagi viszonyai 
közt anyagilag is segíti. Mondhatnánk ugyan, 
hogy a protestant izmus által a magyar állam 
javára hozott áldozatoknak s időnkint kivívott 
eredményeknek, — melyeknek, ha nem is kizá-
rólag, de bizonyosan nagy részben köszönhető, 
hogy ma Magyarállam van, — az államtól csak 
csekély kamatait élvezi a prot. egyház, s elmond-
hatnánk, hogy a felekezetek közt az egyenlőség 
és viszonosság ma sem létezik; de nem tagad-
hatjuk, hogy az állam, — mely előbb üldözött, 
elnyomott, legjobb esetben is csak tűr t s más 
felekezetűek előnyben részesítése által gyöngí-
tett, most elismer és t ámoga t ; hogy hitfeleink 
hi tükér t nincsenek többé mellőzve; hogy az egy-
ház működése szabad, s hogy a miért annyi 
nemes sziv onta vért, szenvedett becstelenítő 
börtönt és ha lá l t : a szabad vallásgyakorlat , a 
szabad vizsgálódás, a gondolatnyilvánítás sza-
badsága, — államilag is védve van, s hogy az 
állam ez eszmék befolyása alatt áll. 

Es ime, a sötét felhő egyházunk felől még 
sem mozdul ! Az idő évről-évre sorvaszt, lassan 
ugyan s a nem figyelő előtt észrevétlenül, de 
következetesen s fokozatosan. Valami titkos be-
tegség emészti egyházunk erejét. 

Honnan van, hogy az üldözés korszakában, 
legalább ott, a hol az ellenséges erő nem volt 
elégséges az akara to t « elhatározást abszolút ha-
talma alá hajtani, a protestantizmus, száz sebből 
vérezve, de fentar tot ta magát? Honnan van, hogy 
a midőn templomait elvették, iskoláit bezárták, 
vagy iskoláiban a tanítást önkényesen korlátoz-
ták ; a midőn papjai, annyi akadálylyal küzdve, 
csak külföldön szerezhettek magasabb képzett-
séget, s küzdelmükér t itthon a létfentar tásnak 
is alig megfelelő s a gyötörtetésnek kitett állás 
jutott osztályrészül, akkor a protes táns egyház 
ellenálló erején megtört a foglalási tö rekvés ; 
most pedig, reá kedvezőbb viszonyok közt, ellen-
álló ereje elernyedt, tagjai közül számosan ön-
ként hagyják el, s a tagok arányszáma és ereje 
csökken? 

Miként jutot tunk ide? 
A számos ok közül csak egyre, de véle-

ményem szerint a leglényegesebb okra mutatok 
r e á ? — Nevelési rendszerünk hiányaira kívá-
nom a tiszcelt tá rsaság figyelmét irányozni. Ifjú-
ságunkat kibocsátjuk az elemi iskolából, s többé 
nincs reá gondunk. A gyermekif jú a környezet 
befolyása alá kerül , s a környezet romlott, — 
nem mindig, de igen sok esetben. Megelégszünk 
középiskoláinkban, ha a tantárgyak közé a 
vallást heti 2 órán felveszszük ; nem gondolunk 
eleget a protes táns szellem átültetésére, vagy ha 
sikerült volna átültetni , a gyönge ültetmóny 
ápolására, a vallás és egyház szeretetének fel-
keltésére. A nők felsőbb fokú nevelését pedig 
átengedjük a zárdáknak s idegen nevelőnőknek. 

Nem állítom, hogy a prot. középiskolákban 
a vallás ós a történelem tanítása által nem ad-
nák meg a tanárok azt az ismeretet , a mely 
önművelés, vagy családi tradíció ós szülei be-
folyás által erősbítve, a prot. szellemű érzelmet, 
jellemerőt, az egyházszeretetet az egyénben ki-
fejteni s növelni alkalmas. De a mint vélem, 
még középiskoláinkban is vagy épen hiányzik, 
vagy kevés a nevelői hatás, oly irányban, hogy az 
ifjú, az egyház i ránt benső s maradandó szere-
tetre, intézményeinek ápolására, fenséges elvei-
nek kul tuszára inclíttassék s abban az egész 
életre megerősíttessék. Nem kell mondanom, 
hogy e célra a vallástanítás, mint iskolai tan-
tárgy, egy magában nem elég. 

A prot. szellemű női nevelésről pedig nincs 
mit szólanunk, mert ilyen majdnem merőben 
hiányzik. A hol még a család vagy megőrizte 
az ősi egyszerűséget, az erkölcsi tisztaságot, 
vagy megtar tot ta a haladó műveltség mellett a 
lélek nemességét s nem vesztette el a gyerme-
kekre azt a befolyást, melyet csak szülei szere-
tet s állandó nevelési munkásság és gondozás 



biztosít, ott a család még mindig nevel az egy-
háznak prot. szellemű, vallásos nőket. De ezt 
az idegen nevelőnőktől s a zárdai neveléstől 
természetesen várni nem lehet. S tekintsünk 
szét, hogy intelligens s vagyonos prot. csalá-
daink leánygyermekei közül hány százalékot 
nevel idegen nemzetségü s más vallású, idegen 
érzelmű, nemzetünk iránt is elfogult nevelőnő, 
s hány százalékot nevelnek az apáca-zárdákban? 
A szülők pedig kérdésünkre azt felelik : mit 
tegyünk, hol neveltessük leánygyermekeinket, 
hiszen nekünk leánynevelő-intézeteink nincsenek, 
s hazai képzett prot. nevelőnőket honnan ve-
g y ü n k ? 

S mit vár junk az ilyen női neveléstől? Ne 
is szóljunk visszaélésekről. Ha a leánygyermek 
értelmének s érzelmének legfogékonyabb kor-
szakában saját vallásának hitelveiről semmit vagy 
alig hall valamit, annyival inkább hall és lát 
azzal ellentétes felfogást ; — ha a művészet al-
kotásai s a zene hata lmas ereje által támoga-
tott, az érzékekre is ható fényes, ragyogó kiállí-
tású, pompában úszó templomi ünnepélyeket 
látogat, melyekkel ellentétben az ő vallásának 
egyszerű szertartásai , a kicsinyke templom fe-
hér re meszelt falai közt oly hidegnek, mint 
mondani szokták : ridegnek tűnik fel az ő szemei 
s önálló gondolkozáshoz nem szokott értelme 
előt t ; ha a miszticizmusra hajló női érzelmet már 
gyermekkorban lefoglalja a legendák szépsége, 
melylyel szemben a való felismerése meg annyi 
veszteségül tűnik fel ; ha nemcsak nevelve, de 
talán figyelmeztetve sem volt, hogy az érzelem 
bensősége ós mélysége Isten előtt felülmúl min-
den kápráztató fényű külsőségeket, ós hogy az 
Istenhez való közeledést ne a külsőségekben, 
hanem a szeretetben s a jó cselekedetekben ke-
resse ; ha még a r ra sem volt tanítva, hogy arra 
az egyszerűségre, melyet egyházunkban talál, 
Jézus adta meg nekünk a fenséges példát, s hogy 
a mi imáink, s habár gyarló, de közös énekeink, 
az egyházközség közös érzelmű tagjaival, bár-
mely egyszerű ember társa inkkal és az éggel 
egyszerre kötnek minket össze; — ugyan miként 
várható, hogy az ily hatások alatt képződött érte-
lem és kedély az élet későbbi szakában a pro-
testantizmusnak igazságai iránt fogékony legyen? 
Miként várható, hogy az igy nevelt nő a pro-
testáns hitelvek érdekében ellenállásra, küzde-
lemre is képes legyen, s meg tudja védeni a 
maga igazait? Ne mondjunk többet, csak a mi 
a legtöbb esetben be fog következni. Ha az ily 
nő környezetében erős visszahatásra talál, leg-
több esetben kétkedő s vallása iránt közönyös 
lesz ; ha ilyen ellenállásra nem talál, megmarad 
az ifjú leánykorban beoltott képzet, s a nő, ha 

megmarad protestánsnak, már csak névleg marad 
az egyház tagja. És ezek az anyák nevelik a 
prot. intelligenciának a jövő nemzedéket. 

Kérdem: lehet-e csodálnunk, hogy a prot. 
nők közt annyi a kitérés, s hogy ezek száma 
a kitért férfiak számát annyira meghaladja? 
Lehet-e csodálnunk, hogy a jegyesek közt a szüle-
tendő gyermekek vallásos nevelése felett létre-
jött szerződések a prot. egyházak hátrányára 
jönnek létre? Ily viszonyok közt ezt az eredményt 
nemcsak természetesnek kell találnunk, -sőt azt 
kell állítanunk, hogy a protestantizmus nagy 
erejére, szívósságára mutat, hogy ez ideig még 
csak ennyi veszteséget szenvedtünk. 

A számos ok közül, a miből egyházunk 
tagjai számának csökkenése következik, megem-
lítem még : a szegény, árva ós elhagyott gyermekek 
megmentésére s munkaképtelen szegényeink ápo-
lására szolgáló oly intézmények hiányát, a melyek-
ben az egyházunkhoz tartozó árvák s elhagyott 
gyermekek a prot. egyház által s a prot. egy-
ház tagjaiul neveltetnének fel, s illetőleg a hoz-
zánk tartozó szegények az egyház befolyásával 
ápoltatnának. Általában a magyar prot. egyház 
a humaniszt ikus intézményekben szegény. A prot. 
vallású hivek bizonyosan nem maradnak hát ra 
más vallású hivek mögött a humánus célra 
hozott áldozatokban, a mennyire vagyoni erejök 
engedi ; de prot. egyházi célú árvaház, gyermek 
menhely, szegényház bizony ritka. De talán ily 
intézményekre felekezetek szerint nem is volna 
szükség. Magasztos felfogása van e kérdésről 
véleményem szerint is azoknak, a kik azt mond-
ják : ha jót akarsz cselekedni a szükölködővel, 
elhagyottal, a szenvedővel, ne kérdezd mi a val-
lása, nemzetisége: tekintsd, hogy embertársad. 
»Nincsen sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem 
szabados; mindnyájan egyek vagyunk a Jézus 
Krisztusban«, mondja az apostol. A tapasztalat 
azonban ar ra tanít, hogy ha hitfeleinken magunk 
nem segítünk, ha egyházainkban oly intézmények 
hiányzanak, melyekkel a hozzánk tartozó árva 
és elhagyott gyermeket megmenthetnénk, akkor 
ezek a szegény árvák ós elhagyottak vagy elvesz-
nek, elzüllenek, a bűn könnyű prédáivá lesznek, 
vagy jobb esetben más egyházak fogják őket a 
maguk részére megmenteni. Ha szegényeinket, 
a betegeket, a munkaképtelen aggokat mi nem 
támogatjuk, ezt a részvétlenséget egyházunk szű-
kölködő tagjai a mi egyházunk terhére róják; 
ellenben, ha más egyház támogatásában része-
sülnek, azt a jótevő egyház javára számítják fel. 
Már pedig vannak egyházak, melyek árvaháza-
kat, menházakat, szegényházakat tartanak fenn. 



Részletek Zelenka püspök évi jelentéséből. 
Felolvastatott a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 1900. szept. 26. 

Eperjesen tartott gyűlésén. 

Tisztelt egyházkerületi közgyűlés! 
»Bemenvén a házba, köszöntsétek a háznak népét*. 

Urunk, Megváltónk ezen parancsát én is szivböl követem. 
Szeretettel, melegen üdvözlöm az egyházkerület törvényes 
képviseletében megjelent testvéreket az Úr szent nevében. 

Teszem ezt a hálaadólag Isten, a mi mennyei szent 
Atyánk iránt, ki nekünk ezt az örömtelt találkozást az 
ő mérhetlen kegyelmeből megengedé. Teszem ezt hálával 
közegyházunk élő, ható, áldó szelleme iránt, mely az át-
és elpártolás ezen időszakában is megóvta a hitteljes hű-
seget mi bennünk s a szeretet összetartó emelő hatal-
mával van ma is velünk és közöttünk. Teszem ezt meleg 
köszönettel a két egyház iránt, melyek elöljárói és közön-
sége meleg szeretettel hivták meg egyházkerületünket 
ot thonukba, s nem kisebb szívességgel fogadtak, nem 
vendégekül csupán, hanem szeretett testvéreküi mindnyá-
junkat. 

Az ilyen összetartás erősbít ma, a széthúzó, osztá-
lyokra tagolt időben. Ily viszontlátás deríti fel egyházi 
életünk boruja felett töprengő lelkeinket. Ily hely emeli, 
a történelmi nagy emlékek felidézésével egyházias büszke-
ségünket, s fokozza bennünk azt a szent vágyat, hogy 
az Úrnak útján, az Úr szent nevében együtt haladhas-
sunk előre! 

Legyenek azért áldottak a hivők és a hivők, a jöttek 
és a honmaradtak, mindazok, a kik hazatérhetnek övéik-
hez és öveikkel együtt az Úrhoz. 

Legyen ez az összejövetel, együttlét és távozás bizal-
mat keltő továbbra is az együttes működésre, és biztató 
az egyház és haza iránt való ama törhetlen hűség meg-
tartására, a mely nem csak egyszer másszor, hangzatos 
szavakban, hanem az elet folytonosságában, ható csele-
kedetekben nyilatkozik, méltó követéseként annak, a kit 
nyertünk földi Megváltónkban és mennyei Üdvözítőnkben, 
az Úr Jézus Krisztusban! 

Hozzá és az Úr szent Lelkéhez szállott fel a gyű-
lésünket bevezető vallasos fohász! Nyerjen az az Úrnál, 
a mi mennyei Szent Atyánknál legkegyelmesebb meghall-
gatást ! 

Egy tanulságos évszázad alkonyán vagyunk. Isten 
mérhetlen kegyelme vezérlette az Ő népét, egyházát, földi 
hazáját, eddig. A felvilágosodás és haladás századának 
ezen utolsó éve befejezője egyszersmind azon kilenc szá-
zadnak is, a mely e hazában keresztyén világról beszél. 
Elmereng lelkünk a hosszű mult felett. Jól esik az akkor 
még ideálisabb keresztyénségre való visszatekintés s annak 
a nagy reménynek áhítatos vágygyal élesztése, hogy ezen 
egy tekintetben van és kell hogy legyen visszatérés: 
visszá abba a korba, a mikor a paganizmusnak és a 
judaizmusnak visszaszorításával az égi tan, mint tiszta 
reggelen a napsugár, tévtanok és emberi hagyományok 
gőzkörétől mentesen ragyogott; a mikor az ember egy-
szerűségben, de hitteljes áhítattal tudta, kunyhókban és 
barlangokban imádni az ő hármas égi Urát, — tudta 
menházul és kikötőül, tűzhelyül és oltárul látni egy-
házias otthonát, — s tudott abban iót tenni és fáradni , 
tűrni és szenvedni, lemondani és áldozni önmagának 
megtagadásával mások, a közjólet javára, mindig a test-
vérszeretet hevével, boldogítva és boldogan. 

Politikai osztálypártokra tagolt államunk nem tudta 
ezt a kettős nagy emléket megbecsülni, s a honpolgárok 
szabadjára hagyta a csoportosulva ünneplést vagy a sza-
kadozottan nem ünneplést. A magát igaz keresztyénnek 

s e haza hű fiának valló evang. egyház sem maradhat 
azonban néma. Kegyelettel fog a lefolyt kilenc s abban 
az eltűnő XlX-ik századról a búcsú órában, évutolsó esti 
istentiszteletein, minden szentélyében, Istent áldva és di-
csőítve egyszerre megemlékezni! 

E nagynak mondható évet még nagyobbá tette ha-
zánkra s ebben az összes polgárokra az Úr ama legna-
gyobb kegyelme, a melylyel megtarta bölcs, alkotmányos, 
jóságos apostoli királyunkat törhetlen erőben s eljutiatá 
őt összes tehetségeinek teljes birtokában a kegyelemévekig. 
A mint élete 70 ik évforduló napján szentélyeinkben külön-
külön adtunk, adjunk most érzelmeinknek és üdvkivána-
tainknak együttesen itt is hódolatos kifejezést az Ö, való-
ban államfentartó életének megtartásáért, és mondjuk 
hódoló feliratban a prófétával és minden igaz hazafival : 
Éljen a király ! 

Négy nagy kérdés került közegyházunk gyűléseinek 
napirendjére : a theologiai fakultás, az állami dotáció, 
a gcresdi egyesség és a kongrua. 

Az első két kérdést egyházkerületünk, a harmadikat 
a dunántúli egyházkerület, a negyediket pedig az állami 
törvény végrehajtásának módja hozta felszínre. 

A prot. theologiai fakultás és az állami dotáció 
kérdésében egyházkerületünk indítványát elfogadta mind 
a négy egyházkerület s ennek folytán az egyetemes köz-
gyűlés is. Mindkét kérdés a vegyes bizottság utján az ev. 
ref. konvent elé került; az általam minden ev. ref. egyház-
megyének és egyházkerületnek megküldött memorandum 
pedig ezen testületek gyűlésein tárgyalási anvagul szolgait. 

Ev. theologiai fakultásnak a budape.sti egyetemen 
felállítása és az állami dotációnak, a többi egyhazak do-
tációja a rányában arányos felemelése és törvenyben biz-
tosítása nemcsak törvényes követelménye, hanem életfel-
tétele közegyházunknak. Nem nyugodhatunk tehát addig, 
mig az 1848-iki törvény velünk szemben is nem nyer 
igazságos és méltányos végrehajtást. Mint önálló egyház, 
a testvér egyháztól függetlenül követelhetjük jogunk érvé 
nyesítését, államfentartó céljaink kívánta anyagi szükség-
leteink kielégítését, — beváltását azon komoly ígéretnek, 
melyet az egyházpolitikai törvényeket tárgyaható akkori 
kormány tett törvényhozó hitsorsosainknak a döntő sza-
vazásokat megelőzőleg. 

A kéri és geresdi szerződések megújítása önfentar-
tási és célszerűségi kérdés. Mint önálló egyház kell, hogy 
a főbbekre nézve szövetkezzünk időnkent a testvér egy 
házzal ; — ott pedig, a hol mind a két egyház ereje cse-
kély, azok összevetésével mentsük meg a mieinket az 
egyháziatlan elhanyagoltság okozta elpártolástól. Ezzel 
útját álljuk az eddig is már sok helyütt felmerült jogtalan 
és testvérieden tú lkapásoknak; másrészt pedig elejét vesz-
szük azon erőszakolt versenynek, a mely minden másnak 
előnyére válhat, csak épen nekünk nem. 

A kongrua törvény végrehajtásának nehézségei is-
meretesek. 4800 kérvény, illetőleg bevallás került a mult 
év jul. 31-étől, mint a felterjesztés véghatáridejétő1, elbi 
rálás alá. Azok közt van egyházunkból 399, a testvér 
egyházból 1428. A késedelmezés oka az ál lamkormány 
részéről abban rejlik, hogy a bevallási ivek csatolmányait 
képező okmányoknak kiállítása vagy megerősítése tár-
gyában semminemű utasítást nem adott a politikai ható-
ságoknak ; — az egyházak részéről pedig abban, hogy 
nem kellő gonddal vették fel a felszámításhoz és e levo-
náshoz valókat. Mint a ki azonban két izben jár tam el 
személyesen s betekintést nyertem a kongrua-osztályban 
történtekre, az eljárás elveire és munkájára nézve : nyu-
godt lélekkel és elismerőleg állíthatom, hogy mind a kon-
gruaosztály munkásai , mind és kivált a felülvizsgálattal meg-



bízott Gömöry Őszkor miniszteri tanácsos önfeláldozó 
készséggel oldották meg az ezer meg ezer akadály nehéz 
köveibe ütközött feladatukat. Sőt azért az előzékeny jó-
akaratért , a melyet a szükséges és nagymérvű változta-
tások okainak egyenként előadásával velünk szemben 
tanúsítottak, s azon törekvésért, hogy minden jogosult 
lelkész kongruája mar f. é. novemberig véglegesen meg-
allapíttassék s ezzel a törvényadta kiegészítés az 1899. 
és 1900. évekre egyszerre elszámolható legyen : elisme-
rőleg mondok itt a nyilvánosság előtt is jólélekkel meleg 
köszönetet. 

A kényszerült késedelmezés okozta ezen időleges 
bajnál azonban van itt még nagyobb is, a meíy allandó 
baj, az t. i., melyet a kongruának személyekre vonat-
kozó megszavazása okoz és fog okozni közegyházunknak. 

Egyházkerületünk egyházainak majdnem felében sem 
kellő munkát, sem szükségelt fizetést nem tudtunk adni 
lelkésztársainknak, a minek következmenve lőn a kény-
szerült munkásság a megélhetés nagy feltételéért egy vagy 
más i rányban; most azonban és ezután a megélhetés 
gondjainak kevesbedése mellett megnagyobbodnak majd 
a munkátlanságnak rémes árnyai. 

Ha a törvényhozás, méltóbb elismeréssel, külön tör-
vénybe vette volna közegyhazunkat, s ebben, nem bánom, 
állásonként kimutatott kiegészítést adott volna a lelkészek-
nek és tanítóknak, ámde azt egy összegben bocsátotta 
volna a közegyház rendelkezésére: ez esetben ez a, csak-
ugyan dotáció számba menő évi segély áldás lett volna 
egyházunkra nézve, még azért is, mert az egyház tudott 
volna a közelben fekvő kis egyházaknak okosan tanítá-
sával lelkészeinek és tanítóinak nemcsak tisztességes fize-
tést, hanem a mi a szellemi munkásoknál mindig a fő 
dolog, kellő munkát is adni. Igy azonban . . . kötött 
kézzel kell szemlélnünk a pusztítást és pusztulást. Lehet, 
hogy az egyház egyes munkásai az anyagi megélhetésre 
kedvezőbb módot nyernek, ámde a közegyháznak most 
még mérhetetlen kárával. 

Különben teljes elismeréssel vagyok a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr nobilitása iránt, ki a törvényben 
kegyetlenül rendelt kilenc évből már az első évben hár-
mat egybefoglalt, s mivel a törvényhozás által rendelt évi 
segélyösszeg arra kevés volt, 100,000 forintra póthitelt 
kért és kapott. Egyet óhajtok csupán: vajha láthatnánk 
e nobilitás további megnyilvánulását az első 3 év letel-
tével, a 4 — 9 évnek egybefoglalásában is; mert hiszen a 
családos lelkészre nézve, az államsegély betudásával is 
csak 600 trt évi javadalom valójában csak az elsenyve-
désre, vagy épen elpusztulásra elég. Vajha belátnák az 
ország vezetői, hogy elpusztul az az ország menthetet-
lenül, a melyben az allamcélokat is munkáló szellemi 
munkásoknak csak ez az útravalójuk ! 

B E L F Ö L D . 

Egyházi értekezlet a külső-somogyi 
ev. ref. egyházmegyében. 

Egyházmegyei rendes közgyűlésünket ez évben Körös-
hegyen, e balatonmelléki kies fekvésű s jó hírnevű egy-
házunkban. hol emberemlékezet óta nem volt ilynemű 
gyűlés, tartottuk meg. f. évi szept. 11-én. Mielőtt azonban 
annak tárgyalásait ismertetném, a gyűlést megelőző nap 
délutáni óráiban tartott egyházi értekezletünk első érdem-
leges üléséről számolok be. 

A mult évi megalakulás után, mely elég szép lelke-
sedés és kedvező auspiciumok mellett történt, egyházi 
értekezletünk a szervezkedés teendőin túl nem igen mehe-
tett, s ez a gyűlés volt hivatva arra, hogy a tulajdon-
képeni munkát, az egyháztársadalmi tevékenység minden-
napi fárasztó munkáját közöttünk, az egész vonalon meg-
indítsa és megkedveltesse; hogy ha hidegek voltunk eddig, 
legyünk ezután hevek, ha buzgóknak tartottuk magunkat, 
legyünk még buzgóbbak. 

Értekezleti gyűlésünk esti 6 órakor nyilt meg. Lel-
késztarsaink igen tekintélyes számban jelentek meg, s 
különösen jól esett látnunk soraink között egyházias buz-
góságukról ismert világi férfiainkat, Sárközy Réla gond-
nok, Parragh BéJa s dr. Kiss Ernő tanácsbiró u raka t ; 
sőt a gyülekezetek részéről a gyűlésre küldött számos 
presbiteri és kurátort is, mint érdeklődő hallgatókat. 
Gyűlési helyiségül az iskola tágas terme szolgált. 

A 37-ik dicséret 1-ső versének eléneklése s Túri 
Károly lelkésztársunk rövid előfohásza után Bocsor Lajos 
esperes, mint értekezleti elnök, jól átgondolt s az erős 
meggyőződés hangjan előadott, tartalmas beszéddel nyi-
totta meg az ülést. Rámutatott a válságos helyzetre, 
melybe prot. egyházunk, különösen az egyházpolitikai 
törvények által sodortatott; a folytonos és tervszerű akna-
munkára, mely a fekete táborban foly ellenünk, részint 
nyíltan a nagy r. katholikus tüntetésekben és a félreveze-
tett napi sajtóban, részint titokban, a családokban és 
házakban. Sem Pázmány Péter, sem Mária Terézia kora 
nem volt vészthozóbb reánk, mint e mai ú. n. liberális 
korszak, mely minket vádol üldözéssel és a r. katholi-
cizmus elnyomásával; de e mellett vagy egyenesen oda 
működik, vagy legalább elnézi, hogy azok az elnyomottak 
a mi szép hazánkból regnum Marianumot csináljanak, 
és ezt orbi et tirbi szabadon hirdessék. Hogy az ultramon-
tán szellem mily óriási tért hódított és hódít naponként 
Magyarországon, a mi rovásunkra : nemcsak a közelebb 
lezajlott nagy demonstrációk győzhettek meg bennünket, de 
egy, e hó folyamán felmerült csekélyebb esemény is, mely 
azoban minden gondolkozó prot. embert méltán megdöbbent-
hetett, hogy t. i. az ország fő- és székvárosában, a magyar 
állam pénzéből szervezett és fentartott közigazgatási tan-
folyam, az ebben résztvevő prot. és más felekezetű ifjak 
nagyobb épülésére, ünnepélyes szent misével nyittatott 
meg! Ehhez sem kell kommentár! Ez a nehéz és veszé-
lyes helyzet azonban ne elcsüggedésre, hanem nagyobb 
összetartásra és nagyobb tevékenységre kell, hogy indítson 
bennünket, azon a mezőn, mely mivelesünkre bízatott. 
A mi fegyverünk a Krisztus evangéliuma. Ezt forgassuk 
alkalmas és alkalmatlan időben, s az eddiginél nagyobb 
buzgósággal. A mi erőnk: a nép . ezt vezessük és vilá-
gosítsuk, ezzel foglalkozzunk többet, mint eddig, s ne csak 
a templomban és iskolában, hanem az eletben is. S e 
tekintetben nem elegendő csupán a szoros értelemben vett 
belmissziói munka, a jótékony egyesületek, énekkarok 
szervezese, vallásos felolvasások tartása, s több efélék, 
a melyekkel többen megpróbálkoztunk mar ; hanem, mivel 



a tisztességes anyagi jóllét szorosan visszahat az emberi 
lelkek könnyebben vezethetőségére, mig a nyomorult sze-
génység — a közmondás szerint is, meg valósággal is — 
magna mere t r ix : ajánlatos, hogy mi lelkészek igyekez-
zünk népünket anyagilag is elébbre vinni, terhein lehe-
tőleg könnyíteni, és hogy kiki, az ő haj lama vagy talen-
toma szerint vegyen tevékeny részt a népnek világi vo-
natkozású ügyeiben s dolgaiban is, ha azok az ő papi 
palástján szennyet nem hagynak, de csakis az ilyenek-
ben. Méhészet, kertészet, szőllőkultura, gyümölcsfatenyész-
tés, takarékmagtárak, sőt az önsegélyző és hitelszövetke-
zetek elég hálás tért nyitnak a lelkipásztornak, hogy ezen 
mezőkben is népének vezére, s atyja legyen; és majd 
tapasztalni fogja, hogy a munkára és takarékosságra szok-
tatott s ezáltal jóllétre jutott nép sokkal nagyobb szere-
tettel fogja őt környezni, s elismervén érdemeit, vallási 
és erkölcsi életének vezetését is nagyobb bizalommal 
fogja papjára bizni. És ez a munka is belmisszió! Az 
értekezlet élénk eszmecsere után, magáévá tette az elnök 
indítványát. 

Ezután két érdekes felolvasás következett, közér-
dekű tárgyakról, aktuális kérdésekről. Katona Ferenc 
szóládi lelkésztársunk, valóban szellemes és tanulságos 
értekezést tartott arról a kérdésről, hogy templomainkon 
kivül és templomainkon belől, vagyis istentisztelet előtt, 
alatt és után mikép kellene nagyobb rendet hozni be 
népünknél, mint a minőt legtöbb helyütt botránkozással 
tapaszta lhatunk? Saját lelkészi praxisából merítve, élénk 
színezéssel, s nem egyszer keserű humorral állította 
szembe régi kálvinista népünk komolyságát, rendszeretetét 
és figyelmességét, azzal a bántó rendetlenséggel és 
figyelmetlenséggel melyet ma igen sok helyen már a 
templomba bevonulás alkalmával és még inkább benn 
a templomban, — az igehirdetés és imádkozás ideje 
alatt s végül a templomból távozás alkalmával észlel-
hetni. Ismertette felolvasó tagtársunk azon eszközöket és 
módokat is, melyek szerinte alkalmasak az itt tapasztalható 
visszásságok megszüntetésére, s melyekkel saját gyüle-
kezetében elég szép rendet sikerült meghonosítania. Ezekről 
részletesen nem referálok, mert utóvégre is a hány ház, 
annyi szokás; és épen itt a legkényesebb dolog volna 
általánosan követendő eljárási szabályokat állítani fel, 
melyeknél néha a helyesen alkalmazott pastoralis pruden-
tia nagyobb sikereket érhet el: annyit azonban készséggel 
elismerünk, hogy Katona kollégánk a gyakorlati lelkész-
kedésnek egy oly ágára terelte figyelmünket, mely az 
utóbbi időben meglehetősen el volt hanyagolva közöttünk 
és a melylyel, ha népünk egyháziasságát emelni s val-
lásosságát intenzivebbé tenni akarjuk, érdemes bővebben 
is foglalkoznunk. 

A másik felolvasó Fábián Zoltán őszödi ifjú kar-
társunk volt, ki a napjainkban elég aktuális stólakérdést 
tette tanulmánya s értekezése tárgyává. Azon incidensből 
indulva ki, hogy az ő lelkészetéhez tartozó néhány háza-
suló pár, a szerinte épen nem illetékes szomszéd lelkészek 
által, a szokottnál olcsóbb dí jér t /vagy egészen is díjtala-

nul eskettetett meg, azon kérdést tette fel és fejtegette 
bővebben, hogy : az esketésre nézve ki az illetékes lel-
kész ? és kit illet a stóla, s mennyi illeti m e g ? Az érde-
kes kérdést alaposan tanulmányozta az ifjú felolvasó, s 
ismertetvén a nálunk érvényben volt, sőt mivel eltörölve 
nem lettek, ma is érvényben levőnek tekinthető házasság-
jogi elveket, a szokásjog szabványai t ; valamint az újabb 
aera alatt létrejött egyházkerületi és konventi végzéseket, 
melyek a stólakérdést nem rendezték, hanem ellenmon-
dásaikkal inkább összezavar ták: végre is arra a konklú-
zióra jut, hogy az esketésre egyedül a menyasszony lel-
késze lehet ma is illetékes, és a felsőbbség által meg-
állapított egész stóla is csak őt illetheti meg. — Az 
értekezlet elvben hozzájárult ugyan ezen el nem törölt régi 
szabályhoz, s kimondotta, hogy a lelkészek kollegiálitásá-
tól elvárja, hogy egymás jogát tiszteletben fogják tartani 
egész a lehetőség határáig; azonban éreztük, hogy a vál-
tozott viszonyokkal szemben mégis lehetnek esetek, a 
mikor engednünk kell amaz elvből valamit, ha azt akar-
juk, hogy egy házaspár se menjen el ama nagy útra, az 
egyház áldásának igénybevétele nélkül. 

Tanulságos eszmecsere után, énekléssel és imával 
zártuk be értekezletünk e második gyűlését. 

Kálmán Gyula. 

A Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

Gyűlésünk második napjának eseményei öt fő moz-
zanatra oszlottak: az alkalmi istentiszteletre, a diszgyü-
lésre, a diszebédre, a belmissziői értekezletre és a theol. 
tanárok konferenciájára. A két utóbbiról azonban külön 
számolván él lapunk: itt csak a három elsőről szólunk. 

Társaságunk tagjai, részint a ligeti Palugyai-kioszk-
ban elköltött reggelizés, részint a város nevezetességeinek 
megtekintése után, reggel 8 óra tá jban gyülekeztek össze 
az ó-liceum könyvtártermében és udvarán s innen vonul-
tunk be testületileg, élünkön a püspökökkel, főfelügyelőkkel 
és gondnokokkal a nagy templomba, a melynek a társulat 
tagjai részére fenn nem tartott padsorait és karzatait 
zsúfolásig megtöltötték a nagyközönség s az iskolák növen-
dékei. Az oltár körüli székeken és padokban foglaltak 
helyet az egyházi és világi notabilitások; a szép, tágas 
templom padsorait pedig evangélikusok és reformátusok 
összevegyülve töltötték be, kimutatva ebben is a testvéri 
közösséget, a melynek oly sok szép dokumentálását lát-
hat tuk Pozsonyban. Majd megzendült az orgona hangja, 
s a hata lmas gyülekezet ajkáról magasztosan szállt fel 
az égre Luther remek éneke, a > Jövel Szentlélek Úristen«, 
a melynek a mi 37-ik dicséretünkétől némileg eltérő 
szövege nyomtatásban oda volt készítve minden egyes 
ülőhelyre. Szállt, szállt az ének az Úr trónusához, s mint-
egy érezte lelkünk, hogy annak könyörgése meghallgat-
tatást is talált, mert annak nyomában áhítat, buzgóság, 
szeretet töltötte el sziveinket. 

A gyülekezeti ének elhangzása után dr. Bartók 
György erdélyi ref. püspök állt az oltár elé, s mondott 
buzgó, lelkeket megragadó imádságot, fe lmutatván a 
kegyelem Istenének csodálatos dolgait nemzetünk és pro-
testáns anyaszentegyházunk életében, s kérve az Úr ál-
dását továbbra is, az ő nevében folytatandó munkáinkra 



A XXIV. zsoltárnak a gyülekezeti vegyes énekkar 
által történt szép, összhangzatos eléneklése után dr. Masz-
nyik Endre, pozsonyi theol. akad. igazgató-tanár lépett a 
szószékre, hogy megtartsa alkalmi egyházi beszédét. Be-
széde bevezetésében reá mutatott a mult nagy küzdel-
meire, vérkereszlségeire s egyházunknak akkor megdönt-
hetetlen voltára, — majd a múlttal szemben a jelen 
elszomorító viszonyaira. A mult diadalmának alapja az 
Istenben és a Krisztusban való amaz egység és testvériség 
volt, a melyet a közös szenvedések mintegy szent szövet-
ség gyanánt pecsételtek meg a két egyház között. A jelen 
szomorú viszonyainak oka pedig jó részben az, hogy erről 
a szent szövetségről elfeledkeztünk és botor, rossz lélek-
kel még ma is bontogatják némelyek annak kötelékeit. 
Hosszas, közös küzdelmek után meglanyhult köztünk az 
összetartozásnak, a testvériségnek szent érzése. Eltávo-
lodtunk egymástól, — és eltávolodtunk annak következ-
tében, hogy az Istentől, a Krisztustól és az ő evangéliumá-
tól távolodtunk el. Az együttműködésre, a testvéri szere-
tetben való összetartásra ma is igen nagy szükség van, 
a mikor hitetlenség, vakhit, veszedelmes társadalmi eszmék 
és elvek ostromolják egyházunkat. Keresnünk, ápolnunk 
kell tehát az összetartozandóság, a testvériség érzetét. De 
hogy ezt tehessük és hogy küzdelmünk diadalmas lehes-
sen : vissza kell térnünk a Krisztushoz, mert csak ő egye-
síthet bennünket. A Krisztusban való eme szent egység 
felmutatására alapigéül Filippi 2 : l —11, versét vette fel, 
s mélyreható, nyomon járó fejtegetései közben egymásután 
mutatta fel, hogy igaz keresztyénség krisztusi érzelem 
nélkül nincs; a krisztusi érzelemben pedig két nagy moz-
zanat van : az önmegalázó szolgálat és az önfeláldozó 
szeretet, a melyek oly magasztosan tűnnek fel Krisztus 
kenózisében és a gyalázat fáján értünk elszenvedett halá-
lában. Ha a két testvér egyház igazán mint testvér akar 
élni egymással, akkor az igaz keresztyénségnek e két 
krisztusi indulatával kell rendelkeznie. Ne betűre, ne 
nevekre esküdjünk. Ne legyen ragadomány Krisztusban 
nyert istenfiuságunk, a melyből egymást kizárni töre-
kedjünk; hanem ismerjük el egymást örökös társaknak a 
Krisztusban, s mint Isten előtt alázatos szolgatársak, 
építsük együtt az Istennek országát. A mint hogy a 
Krisztus önfeláldozó szeretetéből kifolyólag adta magát 
érettünk halálra, ügy legyen meg bennünk is az egymás-
hoz való áldozatra kész szeretet; mert miként a Krisztus 
csak önfeláldozó halála után nyerte meg félmagasztalta-
tását és teljes isteni dicsőségét, úgy mi is csak az egy-
máshoz való szeretet áldozatainak meghozatala mellett 
emelkedhetünk fel mai elestünkből. Beszéde végén hatal-
mas erővel vonta meg a párhuzamot a Krisztus és a 
magyar prot. egyház szenvedései közöt t ; mintegy prófétai 
ihlettel hirdette egyházunk feltámadásának és megdicsőít-
tetésének elkövetkezését, s mint a régi hitvallók utódait 
szive igaz szeretetével hivott fel bennünket a Krisztusban 
vaió testvéries egyesülésre. 

A szépen kidolgozott s szónoki lendülettel előadott 
beszédei, a melyből dr. Masznyik Endrét nemcsak mint 
kiváló prédikáció-irót, de mint kiváló szónokot is ismer-
tük meg, feszült figyelemmel s bizonyára lelki épülettel 
is hallgatta végig az illusztris gyülekezet. 

Az ünnepi istentiszteletet Luther másik hatalmas 
éneke, az »Erős várunk az Űr Isten« rekesztette be. 
Kijövet a felvirágozott és a pozsonyi evang. egyház elő-
kelő hölgyei által elenk nyújtott tálcákba a Károli alap 
javára adtuk filléreinket (s e célra, a min» értesültünk, 
584 korona 86 fillér folyt he ) ; azután pedig megindult 
az impozáns menet a Bél Mátyás-, Frigyes Főherceg- és 
Védcölöp-utcán át. az evang. egyház összes iskolái ifjú-

ságának és az utcák mindkét oldalán elhelyezkedett nagy 
közönség sorfala között, az új-liceum remek szép épüle-
tébe, a díszgyűlés megtartására. 

Az új liceum bejáratánál, mely szépen tel volt dí-
szítve nemzeti szinű és Pozsony város szineit viselő 
drapériákkal s a hol mintegy diszőrséget állt négy, ma-
gyar ruhába öltözött ifjú az intézet remek hímzésű selyem 
zászlajával, az iskolai tanács élén dr. Dobrovits Mátyás, 
áll. kórházi főorvos, az iskolai tanács elnöke üdvözölte 
meleg hangon a társulat elnökségét, a mire Hegedűs 
Sándor felelt, előre is megköszönve az iskola falai közt 
találandó szives vendéglátást. 

Majd bevonultunk a liceum szépen feldíszített torna-
termébe, s megtöltöttük annak minden elfoglalható helyét. 
Az emelvényen foglaltak helyet a notabilitások, középen 
a társulat tagjai, a hátsó részen és a karzatokon az in-
telligens nagyközönség, a melynek sorait szépen tarkítot-
ták a pozsonyi egyház előkelő hölgytagjai. 

A Szemle legközelebbi száma lehetőleg teljes név-
sorát fogja közölni a jelenvoltaknak, azonban jónak lát-
juk, legalább a kiválóbbakat itt is felemlíteni. Ott láttuk 
a világiak sorában legelői is Hegedűs Sándor világi elnö-
künket, a ki egyenesen Párisból jött haza, hogy legalabb 
a diszgyülésen jelen lehessen ; továbbá báró Prónay De-
zsőt. Szilágyi Dezsőt, Zsilinszky Mihályt, Laszlcáry Gyu-
lát, Szilassy Aladárt, Pulcy Gyulát, Güntlier Vilmost, 
dr. Dobrovits Mátyást Takách Lászlót, dr. Kiss Károlyt, 
Tliomka Jenőt, Perlaky Eleket, Deák Lajost, dr. Bernáth 
Istvánt stb. A püspökök közül: Gyurátz Ferenc elnökün-
ket, dr. Baltik Frigyest, Sárkány Sámuelt, Zelenka Pált, 
Kiss Áront, Antal Gábort és dr. Bartók Györgyöt. Es-
pereseink és papjaink közül : Veress Józsefet, Terray 
Gyulát, Laucsek Jónást, Hollerung Károlyt, Mood Lé-
nárdot, Fürst Jánost, Zsigmond Sándort, Szabó Károlyt, 
Sütő Kálmánt, Fejes Istvánt, Révész Kálmánt, Zováuyi 
Jenőt, Krupecz Istvánt, Lév.iy Lajost, Soltész Lászlót, 
Varga Józsefet és Lászlót, Kutas Bálintot, Gergely An-
talt, Szekeres Mihályt, Földvári Lászlót, Vajda Ferencet, 
Bodor Jánost és Gézát stb. A theologiai tanárok közül 
Pozsonyból dr. Masznyik Endrét, Stromp Lászlót, Hörk 
Józsefét, Raft'ay Sándort, Kovács Sándort s Hornyánszky 
Aladárt; Eperjesről Mayer Endrét; Sopronból Poszvék 
Sándort, Bancsó Antal, Jausz Vilmos és Payr Sándor t ; 
Budapestről Szőts Farkast, Farkas Józsefet, Petri Eleket, 
dr. Szabó Aladárt és Ilamar Istvánt; Debrecenből Fiöss 
Lajost és Csiky Lajost; Kolozsvárról dr. Kecskeméthy 
Istvánt; Pápáról Kiss Józsefet; Sárospatakról Radácsy 
Györgyöt és dr. Tüdős Istvánt. Középiskolai tanáraink 
közül Markusovszky Sámuelt, Michaelis Vilmost, Hamvas 
Józsefet, Pallagi Gyulát, dr. Nagy Zsigmondot, Bodor 
Istvánt, Rácz Lajost, lic. Hácz Kálmánt, Benke Istvánt, 
Barla Jenőt, Szép Lajost stb. 

Körülbelül tizenegy óra volt, a mikor az óriási 
közönség elhelyezkedett és Gyurátz Ferenc püspök, egy-
házi elnök megnyithatta a díszgyűlést. Megnyitó beszéde 
most is, mint mindig, telve volt eszmékkel, lelkesedéssel, 
s a mig beszélt, igénytelen alakja, mint Pálé. mind maga-
sabbnak, mind hatalmasabbnak tünt fel előttünk. Beszéde 
a Szemle legközelebbi füzetében egész terjedelmében meg 
fog jelenni, itt azért annak csak főbb vonásaiban való 
vázolására szorítkozunk. Legelső sorban is reámutatott 
Pozsony nagy történeti jelentőségére, mind nemzeti mind 
egyházi szempontból. Az a hely a hol a múltnak legszo-
morúbb eseményei játszódtak le; a hol az erőszak elvakult 
dühvel akart bennünket megsemmisíteni: az a legméltóbb 
arra, hogy ugyanott bizonyítsuk be, hogy élünk és élni 
akarunk. Istennek hála: élünk; de a haladó kor új meg 



új követelményekkel áll elenk es fokozottabb tevékeny-
ségre hiv. Az új kor követeléseit megérti a magyar protes-
tantizmus, s hogy azokat kielégítse azért alkotta meg 
épen a Prot. Irodalmi Társaságot is. A hitélet ébrentar-
tasára, az erkölcsi felfogás mélyítésére, az egyházszeretet 
és áldozatkészség fokozására van szükség, s épen ezeket 
kivánja munkálni Társulatunk. Ápolni a hitet, — mélyí-
teni, evangéliomi elvekre fektetni az erkölcsöt: magasztos 
és szent feladat, a melynek megoldásával üdvét munkál-
juk ugy az egyénnek, mint a társadalomnak és az állam-
nak. Felmutatta ékes szavakban a hit nagy erejét, s hogy 
egyedül csak a keresztyéni hitből fakadt s az azon ala-
puló erkölcs lehet az, mely soha meg nem rendül. Er-
kölcsiség vallás nélkül diszkard, mely a békében szépen 
csillog, de a mely a harc idején csak gyenge pava'oll. 
Hitet ápolunk, erkölcsöt mélyítünk: de hitünk nem türel-
metlen, nem erőszakos; megnemesíti és megszenteli azt 
azt a szeretet, a mely nem azokat keresi, a melyek el-
választhatnak, hanem a melyek összefűzhetnek. Mi evan-
géliomi hitünket és egyházunat kívánjuk építeni, de nem 
türelmetlenséggel, hanem szeretettel, a felvilágosítás, a 
haladás szolgálása és az igaz hazafiság ápolása által. Mi 
nem uszítjuk a hon fiait egymás ellen. Elismerjük a más 
vallásuakat is testvéreknek. Erre indít bennünket evan-
geliomi hitünk, igaz honszerelmünk, s legtávolabb állunk 
attól, hogy felekezeti harcokat támaszszunk ; inert szomo-
rúan tudjuk a mult történetéből, hogy hazánk leggyá-
szosabb kora az volt, a mikor a hitbeli különbség miatt 
mint ellenség támadt testvér a testvérre. Hazánk, magyar 
nemzetünk előtt még nagy feladatok állanak. Nemzeti 
államunk még kiépítésre vár ; kell tehát, hogy ennek 
szent munkáját ne gátolja felekezeti villongás és harc, 
hanem ellenkezőleg, részt vegyen abban együttes erővel 
minden osztály, minden egyház. Legyünk rajta, hogy a 
béke szelid galambja állandó fészket rakhasson e hazá-
ban, s a szeretetnek, a testvériségnek szent érzése töltsön 
be minden honfi keblet. Erre törekszik az Irodalmi Tár-
saság ; azért tehát, mint egykor Izráel törzseire nézve 
a frigyláda volt a központ, a mely előtt áldozataikat be-
mutatták s a melytől a testvériség, szoros összetartozás 
érzelmeit vitték el leikökben: legyen a mi szent frigylá-
dánk az Irodalmi Társaság, mely összefűz, egyesít a közös 
célok munkálásában. 

Az elnöki megnyitó beszéd után a Társaság hiva-
talos üdvözlése történt meg a dunáninneni evang. egyház-
kerület és a pozsonyi evang. egyház részéről. A dunán-
inneni evang. egyházkerület üdvözletet dr. Baltik Frigyes 
püspök tolmácsolta, — a pozsonyi evang. egyházét pedig 
Günther Vilmos kir. tanácsos, egyházfelügyelő. Mind-
ketten meleg szavakban fejezték ki megbízóiknak a Tár-
saság iránt érzett nagyrabecsülését, szives szeretetét, és 
mondtak köszönetet az elnökségnek, hogy a meghívást 
elfogadva, alkalmat adtak ezeknek tolmácsolására. Külö-
sen szép, kerekded volt Günther Vilmos üdvözlő beszéde, 
a mely mind tartalmával, mind lendületes előadásával 
valósággal elragadta a hallgatóságot. 

E két hivatalos üdvözlés után emelkedett szólásra 
Hegedűs Sándor világi elnökünk s tartotta azt a hatal-
mas, szép beszédet, a melyet Lapunk mult heti számában 
egész terjedelmében közölni szerencsések valánk. Monda-
nunk sem kell, hogy az egész gyűlés feszült figyelemmel 
kisérte a remek beszéd minden szavát. Annak egy-egy 
hatalmas passzusánál önkéntelenül tört ki lelkünkből az 
elragadtatásnak hangja, s a mikor elhangzott utolsó szava 
is, szinte szűnni sem akartak a tetszésnek impozáns meg-
nyilvánulásai. Hegedűs Sándor beszédét méltatnunk fe-
lesleges. Méltatja az önmagát, s csak arra van szüksé-

günk, hogy ismét és ismét át tanulmányozzuk, minden 
szavát lelkünkbe véssük és jövendő eljárásunk vezérel-
veivé tegyük. 

A lelkesedés csillapulása után Szöts Farkas olvasta 
fel a társaság mult évi életéről és működéséről szóló 
jelentését. Kiterjeszkedett az alapos jelentés minden, leg-
apróbb mozzanatra is, s hü képét mutatta fel a lefolyt 
esztendőnek. Részletesen ismertetni a jelentést e helyen 
nem tartjuk szükségesnek, részint azért , mert annak főbb 
tételeiről már megelőző tudósí tásunkban megemlékeztünk, 
részint pedig, mivel az a Szemle legközelebbi számában 
egész terjedelmében olvasható lesz; azt azonban, a mi 
belőle, mint örvendetes tünt ki, megemlítjük itt is, — s 
ez az, hogy — Istennek legyen hála — Társulatunk foko-
zatosan emelkedik mind a szellemiekben, mind az anya-
giakban, s hogy vándorgyűlései által mind szélesebb kö-
reiben ver gyökeret a magyar protestáns társadalomnak. 
Tagjaink évről évre örvendetesen szaporodnak, s ebből a 
tekintetből is igen üdvös eredményüeknek mutatkoznak 
vándorgyűléseink. A mi a jelentésnek egyes részleteit illeti, 
itt tartjuk szükségesnek, hogy a mult szamban ezekre 
vonatkozólag közlött tudósításunk némely adatait helyre 
igazítsuk. Azt irtuk ugyanis, hogy a Koszorúból eddigelé 
60 füzet jelent meg, és hogy a Bibliai Lexikon alapja 
1064 frt 17 kr. Ezt elnézés folytán irtuk s kiigazítjuk 
a képen, hogy a Koszorúból 70 füzet jelent meg, s hogy 
a Biblia Lexikon alapja 52 f r t ; az 1064 frt 17 kr. pedig 
a Szász Domokos-féle alapítvány jelenlegi összegét mutatja. 

Örömmel vettük tudomásul a titkári jelentés végén 
közlött ama hirt, hogy az alkalmi istentiszteleten 584 kor. 
86 fillér gyűlt össze a perselyekbe, s hogy dr. Szeberényi 
.János katonai szuperintendens a Társulat céljaira 20 ko-
ronát adományozott . 

Programúi szerint következett volna, hogy Ritoók 
Zsigmond nagyváradi kir. táblai elnök felolvassa »Az egye-
sületi tevékenység szükségessége a magyarországi protestáns 
egyházakban* cimű értekezését; szerző azonban, hiva-
talos elfoglaltatásai miatt nem jelenhetvén meg, a tartal-
mas, egyházi .életünk fogyatkozásaira reámutató és a ki-
bontakozás útját megjelölő értekezést Hamar István buda-
pesti ref. theol. tanár olvasta fel. Lapunk a munkából 
bő részleteket szándékozván közölni, annak fejtegéseit 
felesleges itt ismertetnünk. Elolvashatja majd, de olvassa 
is el mindenki ; méltán csatlakozik az Hegedűs Sándor 
beszédéhez. 

Lett volna még egy programmpontja a diszgyülés-
nek : Marlcusorszky Sámuel pozsonyi líceumi igazgató 
felolvasása Bél Mátyásról; ez azonban elmaradt és az 
értekezés majd csak a Szemlében fog napvilágot látni. 
Elmaradt, mert az idő már nagyon előrehaladt és a dísz-
ebéd előtt még egy érdekes látnivaló megtekintése várt 
a társaság tagjaira, t. i. a pozsonyi liceum gazdag bib-
liográfiai és kézirati tárlata és az intézet növendékeinek 
munkáiból rendezett slöjd kiállítás. Hogy még ezt is meg 
tekinthessük, az elnökség, megköszönve ismételten is a 
dunáninneni evang. egyházkerület és a pozsonyi evang. 
egyház vendéglátó szívességét s felhiva a jelenvoltakat a 
Társaságba belépésre, bezárta a gyűlést ,— azzal a kijelen-
téssel, hogy ha Isten engedi, jövő évi vándorgyűlésünket 
Miskolcon fogjuk megtartani. 

A gyűlés végeztével a tárlatokat kerestük fel. Gyö-
nyörködtünk a slöjd munkák kiállításában; a rendkívül 
gazdag és becses bibliográfiai és kézirati kiállítás láttára 
pedig csak azt sajnáltuk, hogy oly kevés idő maradt 
annak megtekintésére. Hogy ez utóbbi tárlaton mily rend-
kívül sok és becses kincs volt kiállítva, annak illusztrá-
lására itt közöljük a kiállítást rendező Schrödl József 



líceumi tanár szivessege folytán nyert következő ismer-
tetést. 

A kiállított tárgyak a következő csoportokban voltak 
elhelyezve: I . Egyházi kegyszerek. II. A pozsonyi evang. 
egyház kulturjellegü épületeinek tervrajzai és képei. III. Bib-
liográfiái csoport. IV. Kéziratok csoporja. E kereteken 
kivül úgyszólván önnálló csoport volt Balogh Elemer 
pozsonyi ref. lelkész gyűjteménye, mely a pozsonyi judi-
cium delegatum által gályarabságra itélt magyar prot. 
lelkészekre vonatkozó, rendkívüli érdekes és értekes emie-
keivel méltán vonla magára a látogatók figyelmét és elis-
merő méltánylását. 

Az I. csoport tárgyai (egyház kegyszerek) csak halvány 
képét adhatták a kiállító egyházközség e tekintetben való 
gazdagságának, mert a mübecs és régiség tekinteleben 
legkiválóbb kelyhek és cibónumok a párisi kiállításon 
vannak. 

Annál nagyobb érdeklődés tárgya volt a pozsonyi 
egyház tulajdonát képező bibliagyüjtemény. A kiállítóit 
bibliák száma 230 volt, melyek mindegyike, más más 
kiadás. Az új-szövetségek szama 125 volt. Nemcsak a 
protestánsok által eszközölt fordítások voltak a gyűjtemény-
ben képviselve, hanem a r. katholikusokéi is, mint Dieten-
bergeré, Ecké és Beringeré. A Luther előtti bibliák (1478 — 
1534) Bázelben, Velencében és Frankfurtban adattak ki 
és egytől egyig jó állapotban vannak. A Luther-biblia-
kiadások altalában oly számban voltak képviselve, hogy 
hasonló gyüjeménvt Magyarországon egyáltalan nem, kül-
földön is csak a legnagyobb központokon talalhatunk. 
Nagy históriai becse van annak a bibliának, mely 1541-ben 
nyomatott és Luthernek egy, 1543-ból való, sajátkezűleg 
irt dedikációját tartalmazza. E szerint Luther e bibliát 
Sax .Jánosnak ajándékozta, ki gyermekeinek nemet és 
latin német nyelvmestere volt. A magyar protestáns épitő 
irodalom köréből összeállított gyűjtemény a reformáció-
tól a XVIII. századig majdnem teljesnek mondható. AXV1II. 
századon innen már nemcsak vallásos jellegű a gyűjte-
mény ; benne láttuk Czwittinger Dávid, Pesti Gábor, 
Balassa Bálint, Rimái János, Istvánffi Miklós, de legtel-
jesebben Bél Mátyás munkait. 

A mi a kéziratgyüjteményt illeti, batran állithatjuk, 
hogy akár a kútfők, akar a protestáns egyháztörténelem 
kiadását vállalja el az Irodalmi Társaság, s ezen alapon 
kéziratanyagra is szorul a kúta tó : nem lesz teljes sem 
kútfő, sem história, ha a pozsonyi kézirattár anyagát 
mellőzi Épen most gondoskodik egyébként a pozsonyi 
egyház, hogy kézirattarának óriási anyaga, mely nagy 
részében becses is, szakszerüleg katalogizálva legyen és 
igy ne képezzen holt tökét. 

A kiállított kéziratok közül nevezetesebbek a követ-
kező codexek : Evangelia Graeca, a négy evangélium gö-
rög nyelven; 280 számozatlan 4 r. hartyalevélből álló, ép 
s teljes kódex, mely még Eusebius canonjait és a papi-
naptárt tartalmazza. Ez utóbbiakat gondosan festett és 
gazdagon aranyozott keretek veszik körül. Minden egyes 
evangéliumot a byzanci festészet egy-egy remekmüve 
előzi meg, az illető evangélistát es egy-két jelenetet abra-
zolva evangeliumaból. E kódexet Michnav szerint 1183-ban 
vásárolták II. Comnen Elek byzanci császár részére; való-
színű azonban, hogy mar a XI. században készült. 
Kötése fatabla, bársonynyal t akarva ; ezüstkapcsai épek. 
de a selyem és arany.szálakból fonott kapocskötők mar 
fos/.ladó felben. A codex Rayger K. pozsonyi ügyvéd tulaj-
donát kepezte a XVII. szazadban és Olaszországban egy 
Maurocordato nevű barátjától kapta ajándékba. Raygertól 
Gleichgrosz pozsonyi lelkész örökölte, ki könyvtárává! 
együtt a pozsonyi liceum könyvtárának hagyományozta. 

Egy másik nevezetesség az Ofner Statrecht, Buda-
városának törvénykönyve 1244—1421-ig. A középkori vá-
rosi iparrendészethez elsőrangú kútfő lévén, e kódex rend-
kívüli tudományos becscsel bír. Egyéb nevezetes kódexek: 
C. Sallustius Catilina összeesküvése és Jugurtha elleni 
háborúja, a X—XI. századból. Precationes, XIII század-
beli imádságos könyv. Missale, latin hártyacodex a XIV. sza-
zadból. Wiener Eisenbuch. oklevélgyüjteinenv a XV. sza-
zadból. Dávid zsoltárai latin hártyacodex a XV. századból. 
Somogyi Peter (Petrus Simiginus) vágsellyei evang. taní-
tónak feljegyzései 1557-bői. Contessio stat. bohemicorum 
utraquistica, 1578-ből. 13 db. agenda és postilla, köztük 
több magyar. Pogner, Liebergott és Vock krónikái (XVII. sz.) 
Burius J á n o s : Micae Historico-Chronologicae. Ibrahim 
rumi'iai beglerbég naplója 1719. török nyelven stb. 

A collectaneák közül említendők : Documenta archivi 
eccl. Aug. Conf. Posoniensis. Het vastag foliokötet ; Miksa, 
II. Mátyás, I. Lipót; eredeti rendeleteivel. — Manuscripta 
inclyti conventus Posoniensis; 4 ivrétű és 14 negyedre!fi 
kötet, gazdag egyháztörténeti tartalommal. — Acta His-
tóriám Ecclesiasticam illustrantia; ennek egy része: Con-
signatio Gravaminum eccl. evang. in com. cis danubianis 
anno 1647. — Vegyes tartalmú kéziratok gyűjteménye. 
(Nev. Az 1600 biccsei congregatió határozatai). — Acta 
ecclesiastica Antiqua. Acta ecclesiastica Tekuschiana. 
Acta politica 1649. — Matricula scholae Posoniensios 
rectore Matthia Belio 1714—19. — Ephemerides schoias-
ticae. — Acta históriáé patriae 11 k ö t . — Országgyűlési 
naplók 9 köt., 1619—1764. — Acta Commissionis Pes-
tiensis 5 köt. 

Végül megemlítendőnek tartjuk, hogy eredeti kéz-
iratok voltak kiállítva I. Mátyás, János, Izabella, 1. Fer-
dinánd, János Zsigmond. Rudolf, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd 
I. Lipót, III. Károly és Maria Terézia királyoktól. I. Rákóczy 
György és Thököly Imre fejedelmektől; továbbá Verancsis 
Antal, Lippav György, Losy Imre, Szelepcsényi György, 
Szécheny György érsekektől, Eszterházy Miklós és Pal, 
Vesselényi Ferenc nádoroktól. Érdekes kézirata van a 
gyűjteménynek Melanchton Fülöptől 1560-ból, a melyben 
Crassansky Erasmus nevű tanítványát ajanl ja a késmárki 
lelkésznek. A XVII., XVIII., XIX. századnak alig van 
nevesebb szereplője, kitől ne őrizne kéziratot a gyűjte-
mény. 

Végig tekintve e becses kiállításokat és az intézet-
nek gazdag eremtárát , a szép Stefánia-utcán, a valóban 
gyönyörű kilátást nyújtó Bellevue-be sétáltunk fel a 
diszebedre, a melyen a Társulat tagjain kivül ott vol-
tak az egyház legkiválóbb tagjai és a város hivatalos 
képviselői. 

Az a lelkesedés s az a testvéries szeretet, a mely 
a pozsonyi nagy napok minden tényében megnyilvánult, 
itt is édessé és feledhetetlenné tette az együttletelt. Hosz-
szúra nyúlnék a díszebéd leírása, azért csupán az el-
hangzott pohárköszöntőkről emlékezünk meg. Legelső volt 
ezek között HKJKÍÜS Sándornak Ö Felségére, a királyra 
mondott remek köszöntője, a melynek rendkívül fontos 
elemét képezte az a kárhoztatás, a melylyel elitélte az 
ultramontán köröknek ama vakmerőségéi, a melylyel a 
királyt egyedül maguknak akarják lefoglalni. Pohárkö-
szönlőjét, a melyet az egész közönség allva hallgatolt 
végig, szószerint közöljük a következőkben: »Délelőtt 
vallást lettünk hitünkről, — most tegyünk vallást hűsé-
günkről. Van egy imádság, a mely nem imakönyvekben 
foglaltatik, — a mely nemcsak a templomokban, hanem 
minden napon felszáll minden igaz magyar ember keble-
bői. Ez a forró imádság a királyért száll fel az <jgek 
Urához. A mi felséges királyunkért, a kinek királyi pa-



lástja a szeretet és hűség által van kihímezve. Népének 
szeretete képezi az ő védő paizsát, életének oltalmát, 
életének dicsőségét. Koronájának minden drága gyöngyénél 
fényesebb az a szeretet, a mely népeinek szivében felé 
dobog. Az a titkos rendőrség, mely az ő magas szemé-
lyét körülveszi: minden polgára a hazának. Akárhova 
megy, mindenütt védve van. Életünknek, — szegénynek 
ugy, mint gazdagnak, szemefénye ő, és azért mindenütt 
bátorságban nyugodhatik. Bátran elmondhatjuk az egész 
világgal szemben, hogy ő a legszeretettebb fejedelem a 
világon. És ezt a szeretetet hosszú munkával, fáradságos 
és lemondó életének mérhetetlen koszorújávái, érdemelte 
ki. De épen azért, az ő szeretetéhez ne nyúljon senki. 
Mert megrovásra méltó dolgot követ el az, a ki egyes 
felekezet nevében kiáltja ki: »a király velünk van!« Nem! 
A király a nemzettel van, felekezeti és nyelvkülönbség 
nélkül. Az a babérkoszorú, a melyet a nemzet nyújt, 
nem hervad el soha; le nem tépheti senki, mert annak 
gyökere ott van minden magyar ember szivében. És a 
sors bármely csapásaival szemben egyedüli vigasztalása 
lehet az, hogy az a szeretet, a melylyel a nemzet iránta 
viseltetik: nem ingott meg soha, de nevekedett mindig. 
Nem ingatták meg a viszontagságok, de növelték az ő 
maga erényei. Azért a mi imánk mindig feléje száll,— az 
ő magasztos személye felé ; mert a mi imánk mindig 
egyforma és mindig egyenlő és csak azt fejezi ki : éljen 
a király!« 

A gyönyörű pohárköszöntő mindenkire mély benyo-
mást gyakorolt, — az pedig, a mi utánna történt, kevés 
szemet hagyott szárazon. A mint elhangzott a köszöntő 
utolsó szava és az azt követő dörgő éljenzés, — egyszerre 
felhangzott, mintegy varázsütésre az egész közönség ajkán 
az »Isten álld meg a magyart*, s szállt a nemzeti ima 
hangja hatalmasan a népnek Urához. Ritka szép, magasztos 
jelenet volt e z ; a ki átélte, nem fogja elfeledni sohasem. 

Ezután megindultak a többi hivatalos és nem hiva-
talos felköszöntők; azokból azonban, az óriási társaság 
vidám zajától csak a legközelebb állók hallhattak vala-
mit. Gyurátz Ferenc a pozsonyi egyházra, GüntJier Vil-
mos a Társulat elnökségére, Antal Gábor báró Prónay 
Dezsőre, br. Prónay Dezső a felekezeti testvéries egyet-
értésre, dr. Dobrovits Mátyás Szilágyi Dezsőre, Szőts 
Farkas a városra, Zoványi Jenő Hegedűsre, mint az igazi 
protestáns szabadelvűség képviselőjére úritette poharát. 
Sántha Károly rögtönzött versben éltette Hegedüst és 
Gyurátzot, a társaság elnökeit; u tánna pedig, a közönség 
sürgetésére Szilágyi Dezső emelkedett szólásra. Beszédé-
ben óva intett az igazságnak, a s /abadelvüségnek, a haza-
szeretetnek felekezeti lefoglalásától. A politikai és a val-
lási szabadság elvei össze voltak forrva egymással a múlt-
ban. E kettő együtt szép, boldogító; különválasztva csak 
veszedelmet szülhet. Akkor volt boldog élete a hazának, 
a mikor a politikai szabadelvűség terén nem keresték azt, 
hogy ki mely felekezethez tartozik. Magyarországot az a 
hazafias érzés tette nagygyá, a mely a hazaszeretetben 
és az egyház hü szolgálatában egyesíteni tudta annak 
polgárait. Áruló az, a ki e kettő között ellentétet keres 
és egymástól el akar ja választani. Ha azért látunk is ily 
törekvést, ne kövessük az t ; hanem kövessük a mult ta-
nítását s egyesüljünk a haza- és egyházszeretetben és 
mindkettő javának odaadó munkálásában. 

Legvégül még Lautsek Jónás alsó soproni esperes 
mondott köszöntőt a két egyház testvéries egyetértésére; 
u tánna pedig megindult az oszladozás, hogy egy kissé 
kipihenve magunkat, részt vegyünk még az este 6 órára 
összehívott belmissziői értekezleten is. 

Záradékul még fel kell említenünk, hogy a pozsonyi 

rendező bizottság még a következő napra (20-kára) is 
gondoskodott nemes élvezetről, a menyiben kirándulást 
rendezett Dévénybe s a Német-Óvár mellett fekvő római 
telepre: Carnuntumba. Ebben a kirándulásban szintén 
igen sokan vettek részt a Társulat tagjai közül, s nyertek 
nemes élvezetet. Külön hajó vitte fel a körülbelől 160 tagból 
álló s a pozsonyi szép asszonyok és leányok állal kelle-
mesen tarkázott társaságot Dévénybe, hol Kiss Áron 
püspök remek szép imája, a Hymnusz és a Szózat el-
éneklése és a várromok megtekintése után kedélyes uzsoná-
hoz ültünk, azután pedig tovább hajóztunk Német-Óvár 
felé. Itt megtekintettük a régi római Carnuntumot, az ott 
talált régiségekből összeállított szép muzeumot s az 
Árpádok korából eredő ősi szép templomot, — s mind-
ezeknél élvezettel és köszönettel hallgattuk meg Györik 
Márton pozsonyi lic. tanár szakértő magyarázatai t . A 
fürdő-vendéglőben megtartott közebéd méltó pár ja volt a 
pozsonyi diszebédeknek. Szebbnél szebb felköszöntők hang-
zottak fel itt is, — s mind mind a két egyház testvéri-
ségéről, annak ápolásáról és megszilárdításáról. 

Késő este volt, mire visszatért a társaság Pozsonyba, 
— s aztán megindult a búcsúzás. Alig pár napja voltunk 
csak Pozsonyban, s mégis oly nehezen esett az elválás. 
Nehezen, mert a szeretetnek, szívességnek oly kötelékeivel 
fűzte magához sziveinket mind a pozsonyi evang. egyház, 
mind annak minden tagja, hogy azokat bontogatnunk 
csak fájdalmas lehetett. Válnunk kellett s váltunk, de 
azokat a kötelékeket el nem téptük. Nem is tépjük el 
soha. Összefűznek azok ezután is, még a messze távol-
ban is bennünket. Fűzzenek is össze, mert csak a test-
véri szeretetben való összeforrás tehet bennünket nagygyá, 
erőssé, s csak ez képesíthet az előttünk álló nagy fel-
adatok sikeres megoldására. 

Legyen köszönet és elismerés a pozsonyi evang. 
egyháznak ; gyűlésünk hatásai és emlékei pedig éljenek 
lelkünkben kitörölhetetlenül! 

H. I 

MISSZIÓÜGY. 
A belmisszió áldásos munkájáról. 

(Felolvastatott Pozsonyban, 1900. évi szept. 19 én, a prot. belmissziői 
értekezleten.) 

Valahányszor hazánkat a múltban nagy veszély 
fenyegette s országunk határán pusztító ellenséges hadak 
mutatkoztak, őseink véres kardot hordattak körül, hogy 
a nagy veszedelem elhárítására fegyverbe szólítsák a 
nemzetet, s — nem kímélve életet és anyagi áldozatot, száll-
tak táborba az ellenség ellen. 

A magyarországi protestantizmusnak ilyen véres 
kardja jelenben a pusztulásról szóló statisztikai adatok, 
egyházi lapjaink s ama számos gyűlési tárgyalások, a 
melyek néhány év óta újból meg újból ismétlődve feltár-
ják azt a veszedelmet, mely a protestantizmust teljes el-
pusztítással fenyegeti, s fegyverbe szólítják a lelkes hivő 
sereget az egyház, az evangélium és a haza védelmére. 

Habár felolvasásom keretébe tartoznék annak a bizo-
nyítása, hogy a protestantizmust hazánkban most már 
nemcsak titokban, aknamunkával támadják, hanem nyíl-
tan is minden eszközzel elnyomni s megsemmisíteni akar-
ják, mert csak ennek bizonyításával vetném meg biztos 
alapját annak, a mit későbben mondani akarok, — mind-
azáltal nem teszem azt, egyrészt az időnek nagy rövid-
sége, másrészt helyzetünknek és szomorú viszonyainknak 



ál talánosan ismert volta miatt. Mert hogy mennyire meg-
változott u jabhan helyzetünk édes hazánkban, a regnum 
Marianumban, eléggé bizonyítják csak az imént tartott 
r. kath. nagygyűlés lefolyása, az ott elhangzott beszédeknek 
tar ta lma, s általában az az aggresssziv szellem, melyet 
lelkes tapsok között gróf Zichy szólaltatott meg. Úgy a 
gyakorlati élet ezer meg ezer tapasztalásai, mint pedig 
ez a r kath. nagygyűlés arról győznek meg minket, hogy 
az 100 év előtti türelmetlenség szellemei kezdenek ébre-
dezni és sírjaikból kikelni, hogy a protestantizmus ellen, 
mint hazát megrontó pestis és lelket kárhoztató eretnek-
ség ellen támadjanak és megsuhogtassák felette alattomos 
jezsuita ósdi fegyvereiket a tudomány és szocializmus 
köntösében. S miután mi mindnyájan, a kik itt a végből 
gyűltünk össze, hogy tanácskozzunk a felett : mikép 
lehetne közös erővel, egymásnak testvéri jobbot nyújtva 
a protestantizmust megvédeni s egy jobb jövőt biztosítani 
neki, miután mi ismerjük és elismerjük egyházaink elha-
gyatottságát, szervezetlenségünket s ebből kifolyólag a 
hatalmon lévő, kitűnően szervezett és gazdag r. kath. egy-
házzal szemben való gyengeségünket, s miután más rész-
ről minden bizonynyal helyzetünk okaival is foglalkoztunk, 
mert lehetetlen dolog, hogy az evangelium ügyéért mele-
gen érző s érdeklődő sziv és a Krisztus megváltói halá-
lában hivő és bizó lélek az áldatlan helyzet okait is nem 
ku ta tná : ez okból csak igen röviden akarom megemlíteni 
azokat a (őokokat, a melyekből jelen állapotunk, mint 
okozat, természetszerűleg következett be, hogy világosan 
lássuk, mit kell tennünk a magunk védelmére. 

A protestantizmus hanyatlását legtöbbnyire az 
ú. n. korszellemnek tulajdonítják, a mely vallásnak s egy-
háziasságnak nem kedvez, s más, nevezetesen pedig anyagi 
érdekek kielégítésére törekedve, a boldogságot a földi élet-
nek gondnélküliségében, zavartalan nyugalmában, s az 
érzéki vágyak kielégítésében keresi és találja. E korszellem, 
nyilvánvalóan anyagias gondolkozása miatt nem törődik 
a léleknek önálló, testtől független lételével s jövő életé-
vel, hanem epikureusi gondolkozásában a jelennek él s 
a jövöt alig méltatja figyelemre. A korszellem azonban 
nem lehet oka sem az egyháziatlanságnak, sem a vallás-
talanságnak, mert az épen úgy bizonyos közreműködő 
okoknak következménye, tehát okozat, mint a vallástalan-
ság maga is. Mert mi az a korszellem ? Egy szó, a 
melylyel sokat akarunk mondani, de a melylyel tulajdon-
képen semmit sem mondtunk. Én e jelenségnek fő okát 
a természettudományoknak rohamos felvirágzásában s ezek-
kel kapcsolatosan a tehnika óriási vívmányaiban látom, 
a mivel az egyházias,vallási tudomány s irodalom nem tar-
tott lépést s igy sem védekezni nem tudott kellőleg a 
netáni támadások ellen, sem kielégíteni nem volt képes 
az emberi elmét bámulatba ejtő és sokszor mértéken 
felül dicsért természettudományi elvekkel dobálozó mivel-
tebb osztályt, a mely az egyháztól elfordulva sokszor az 
Istent is detronizálta s az élettelen anyagot istenítette és 
isteníti. 

Sőt mi több, a vallástant, a theologiát a természet-
tudományok módszere szerint kezdtek tárgyalni s az egymás-
tól elütő anyagi és szellemi világot egy kaptafára verték, s 
minthogy a kettőt egymással összegeztetni vagy egymás-
hoz közelebb hozni nem tudták: végeredményében meg-
megtámadták a theologia tudományi jellegét s vele együtt 
a hitet, a vallást, a vallásosságot, a kegyességet és egy-
házat. A theologiai kérdések ily tudományos vizsgálata 
s a vallás problémáinak megfejtése sokszor elnyomta 
a bitet, mely nélkül pedig vallas és vallásos gondolkozás 
s élet nem létezik; megmételyezte az erkölcsiséget, mely 
nélkül nincsen sem egészséges családi, sem társadalmi, 

sem állami élet, és megrontotta az egyház tekintélyét s 
az egyház jótékonyságában való bizalmat, a mi nélkül az 
egyház áldásos működést ki nem fejthet. 

A tudományok haladásával s a tehnika óriási fel-
virágzásával teljesen megváltozott a társadalom képe 
is. Új eszmék, más érdekek, nagy sikerek, más vá-
gyak keletkeztek, s a régieket eltolva, helyet kerestek s 
biztosítottak magoknak a társadalomban s ennélfogva 
a szocializmus és fattyuhajtásai egy egészen új életet 
akarnának létesíteni a régi helyén, melyben az egy-
háznak s a vallásnak alig jutna szerep. E haladás külö-
nösen azokat kábította el, a kik nem tudnak a maguk lábán 
j á rn i ; pedig ezek épen az emberiség legnagyobb részét 
képezik, — s vakon rohannak elkapatott vezetőik után 
egy ismeretlen világ felé, a mely lidércfenyként csalogatja 
s tovább és tovább viszi veszedelmökbe. Igy keletkezett s 
foly a társadalmi harc külföldön s hazánkban különféle 
téreken s különböző címek alatt, melyben legtöbbet veszít 
a vallás, a régen megszokott, sokat koptatott vallás 
s egyház, kivált pedig a szervezetlen protestantizmus, a 
melyeket ezeren meg ezeren meguntak, mert vágyaikat 
ki nem elégítették; sokan megtagadták, mert hisz új 
zászló alá esküdtek, a hová az újság ingere vitte s a 
mely iránynyal az egyház nem volt mindjárt tisztában. 

Egy másik főoka keresendő az egyháziatlanságnak 
és vallástalanságnak felcserélésében s ezzel kapcsolatban 
abban a türelmetlenségben, melyet az egy háziasság az 
ú n. vallástalansággal, vagy ez utóbbi amazzal szemben 
tanúsított. Nyilvánvaló, hogy itt nagy fogalomzavarral 
van dolgunk. Egyháziatlanság és vallástalanság között 
óriási különbség van, mert hisz abból, hogy valaki nem 
egyházias, korántsem következik az, hogy nem vallásos, 
a mint abból, hogy valakit egyháziasnak mondanak, 
korántsem következik, hogy az illető vallásos is. E kettő-
nek összezavarásából keletkezett az egyházakon belül, 
különösen a prot. egyházakban, a hol a kutatás és ön-
vizsgálat szabadsága a legfőbb éltető elv, a bizalmatlan-
ság egyházi és világi elem közt, egymásnak meggyanu-
sítása, pártoskodás stb., mind megannyi jele a felebaráti 
szeretet s benső hit hiányának és az egyházias élet bom-
lásának. Ez a szellem beleférkőzött egyházi életünk min-
den rétegébe, minek folytán sokan nem törődnek egy-
házukkal s vallásukkal,1 hanem magára hagyván azt, 
más érdekek szolgálatába állottak, vagy, a mennyiben 
egyesek mégis az egyház szolgálatában állottak vagy 
abban maradtak, oly irányban vezettek, a mely egyálta-
lában nem képes érdekeit igazán képviselni s ügyét előbbre 
vinni. 

Ha ennek folytán felpanaszoljuk, hogy iskoláink nem 
állanak többé az egyház szolgálatában, mert az ifjúságot 
nem nevelik bennök egyházias vallásos irányban : az az 
imént jelzett fejlődésnek következése. Ennek az óriási 
fejlődésnek itt is meg volt a maga rendkívüli ha tása ; az 
anyagiság elvének itt is tért kellett hódítania a szellemi 
világgal szemben. Ha felpanaszoljuk, hogy templomaink 
már csak faluhelyeken telnek meg, s a műveltebb, külö-
nösen városi elem kerüli a templomot s istentiszteletre 
nem jár m á r ; ha felpanaszoljuk, hogy a világi elemben 
nincs meg már a régi buzgóság és áldozatkészség: annak 
oka is egy részt a természettudományok óriási halada-
sában s az ebből folyó új életérdekekben keresendő, más 
részt annak a benső viszonynak a meglazulásában, a mely 
az egyházat s tagjait egy máshoz fűzte s a melyet épen 
az egyházi és világi elem közt való bizalmatlanság és 
különféle önző érdekek rontottak és sok helyütt teljesen 
meg is semmisíttettek. 

Ha a templomok ürességéért, a világi elem elhide-
7 8 ' 



güléséért, s általában az egyháziasság hanyatlásaért a lel-
készi kart vonjak felelősségre, azt is, a mennyiben van 
alapja, csak annak kell tulajdonítanunk, hogy a termé-
szettudományoknak hamisan értelmezett igazságai rosszul 
befolyásolták hitöket, vallásos gondolkozásukat és lelo-
hasztották lelkesedésüket, önfeláldozó szeretetüket, a mit 
magasztos hivatásuk tőlök követel. 

De meg őszintén meg kell vallanunk, hogy theol. 
képzettségünk, tudományunk s vailásos irodalmunk nem 
tartott lépést más s különösen a természettudományok 
óriási haladásával, és sem hiveink, sem lelkészeink, sem 
tanáraink nem tudták a tudásnak óriási anyagát a hit 
és theol. müveltseg eszközeivei áttekinteni, feldolgozni, 
a természettudományok okoskodását a theol. tudományok 
okoskodásával összhangzásba hozni, a kettőt egységessé 
tenni s a gyakorlati eletben társadalmilag érvényesíteni; 
már pedig e világ összes tárgyaiban, tüneményeiben és 
lényeiben egységes, harmonikus szellemi és anyagi erők-
nek és okoknak kell müködniök s nyilvánulniok. 

Vegyük ezekhez a protestáns egyházaknak politikai 
s társadalmi helyzetét hazánkban még a legújabb, az 
ú. n. liberális törvényhozási akció után is, s figyeljük meg 
a r.-katholicizmus szervezett hadjaratát ellenünk, nagy el-
nyomottságunkat, egyházunk anyagi szegénységét, szer-
vezetlenségét s ezekből kifolyólag tehetetlenségét, s vegyük 
ezek tetejebe az ág. h. ev. egyházban a nyelvi s nemze-
tiségi törekvéseket: úgy, azt hiszem, eléggé ki vannak 
domborítva azok a legfőbb okok, a melyeknek eredménye 
sokszor felpanaszolt szerencsétlen egyházi viszonyaink. 

Természetes azonban és nem szorul bizonyításra, 
hogy a bajok felismerése és okainak kiderítése a bajokat 
ép úgy nem szünteti meg, mint azoknak örökös felpana-
szolása s e m ; mert az csak indító lehet arra , hogy a 
mennyiben a protestantizmus igazságairól és szükséges-
ségéről, úgy lelkiismeretünkre, mint az emberiségre s 
hazánkra nézve meg vagyunk győződve, hogy keressünk 
módot a bajok orvoslására s a protestantizmus megerő-
sítésére. 

Miután pedig az eddigiek szerint bajainknak legfőbb 
oka hitéletünk elhalványulásában, a hitbuzgóság csökke-
nésében s az igazi hit erejének fogyatkozásában áll, — ez 
okból legelsőben is újítsuk meg hitünket s igyekezzünk azt, 
mint az emberi élet egyik legjogosultabb tényezőjét, a 
tudás mindennemű túlkapásaival szemben megőrizni s 
mmden salaktól menten szilárdítani; mert ez az a szikla, 
melyen felépülhet úgy az Úrnak szentegyháza, mint pedig 
saját boldogságunk. Másodsorban senki se tekintse a maga 
protestáns egyházi s vallási ügyét belső magánügynek 
csupán, hanem tekintse azt közügynek, s ez okból az 
evangéliumi hitet vigye bele a társadalomba s érvénye-
sítse azt lépten-nyomon; mert a »gyertyát is nem azért 
gyújtják, hogy véka alá rejtsék, hanem azért, hogy az 
asztalra tegyék és világítson mindeneknek, kik a házban 
vannak*. Határozott s egy kitűzött cél felé biztosan ha-
ladó evangéliumi szellem lelkesítsen s vezessen mindnyá-
junkat , hogy mindnyájan egyért és egy mindnyájunkért 
helyt álljon, evangéliumi vallásunk, krisztusi hitünk és 
protestáns egyházunk érdekében. 

Ez azután azon harmadik követelményre s köteles-
ségünkre vezet és figyelmeztet, hogy hitünkben megtisz-
tulva s megerősödve tömörüljünk, szövetkezzünk, hogy a 
mit külön-külön, mint egyes egyének, gyülekezetek és 
egyes egyházak nem vagyunk képesek keresztülvinni, azt 
egyesült erővel, közakarattal igyekezzünk elérni; mert régi 
elismert igazság, hogy csak az erők egyesítése mivelhet 
nagy dolgokat. Ha a magyarhoni társadalomban számot-
tevő tényező akarunk lenni, a melyet a jó barát becsül 

és szeret és a melytől az ellenség fél, de egyébként tisz-
tel; ha mi a hatalmas róm. katholicizmusnak. mely egesz 
számbeli és vagyoni túlsúlyával és lélekhalászó prozeli-
taskodásával könyörtelenül reánk nehezedik, csak némileg 
is ellent akarunk állni s lételünket a jövőre nézve is bizto-
s í tani : úgy sürgősen keresnünk kell a módokat és esz-
közöket arra, hogy mikép tömörüljünk és hogy mielőbb 
szervezkedjünk, mert már eg fejünk fölött a h á z , — »iam 
proximus ardet Ucalegon.* 

Mayer Endre, 
eperjesi theol. akad. tanár. 

E G Y H Á Z . 

E g y h á z f e l ü g y e l ő v á l a s z t á s . A meszleni evang. 
egyház dr. Mesterházy Gedeon, sárvári szolgabírót, a dunán-
túli evang. egyházkerület aljegyzőjét választotta meg fel-
ügyelőjévé. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . Az ágyai ref. egyház Fogarasi 
Bálint lippai lelkészt valasztotta meg lelkipásztorává. 
Az uj-pázuai evang. egyház lelkészévé dr. Tirtsch Gergely, 
a dunáninneni egyházkerület püspöki titkára választa-
tott meg. — A tótfalui ref. egyház Kontra Imre zámo-
lyi lelkészt, — a mezőtúri ref. egyház Gergely Antal 
budapesti gyüjtőfogházi lelkészt választotta meg meghívás 
útján lelkipásztorává. — A siómarosi ref. egyház Csuká* 
Endre kercaí lelkészt,— a magyar-ladi ref. egyház Vikár 
Árpádot, — a szob-nyáradi ref. egyház JSémethy György 
segédlelkészt, — a boldvai ref. egyház Demeter Bertalan 
martonyi segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

E g y h á z m e g y e i g y ű l é s . A bihari ref. egyházmegye 
f. évi október hó 18-án fogja megtartani közgyűlését 
Nagyváradon. 

A p e s t i ref. e g y h á z m e g y e folyó hő 26. és 27-én 
tartotta meg közgyűlését Budapesten, a ref. főgimnázium 
dísztermében,. Szánthó János esperes és gróf Teleki Jó-
zsef gondnok elnöklete alatt. A gyűlés tárgyalásairól jövő 
számunkban adunk részletes tudósítást. 

A k e c s k e m é t i ref. e g y h á z m e g y e f. hó 18. és 
19-ik napjain tartotta meg közgyűlését Gzegléden, Ádám 
Kálmán esperes és Autós János gondnok elnöklete alatt. 
A mint a »Magyar Szó«-ból olvassuk (— mert mi ma-
gunk semmiféle tudósítást sem kaptunk —), a gyűlés 
csupa kisebbszerű adminisztratív ügyeket tárgyalt. Ezek 
bizony nem igen követelték meg. hogy épen 18. és 19-én 
intéztessenek el, a mikor épen a Prot. írod. Társaság 
tartotta gyűléseit, és sajnáljuk, hogy miattok az illusztris 
egyházmegye papjai közül egyetlen egy sem volt jelen 
Irodalmi Társaságunk gyűlésein. 

T e m p l o m a v a t á s . A szabadkai evang. gyülekezet 
f. hó 23-án avatta fél új templomát. A felavató ünne-
pélyen Gaubinger bajai lelkész, Sárkány Sámuel püspök 
és Kruttschnitt vadkerti lelkész működtek közre. Jelen 
voltak: Zsilinszky Mihály főfelügyelő; a város részéről a 
főispán és a főjegyző, s a r. katholikus kivételével az 
összes többi egyházak képviselői. 



A b e l m i s s z i ó i é r t e k e z l e t Irod. Társaságunk pozso-
nyi közgyűlése a lkalmával csakugyan megtartatot t . Szép, de 
nem túlnagy számmal seregei tek össze az érdeklődők 
19-én este 6 ó r a k o r az evang. theologia nagytermébe. 
Letárgyal ta to t t a tárgysorozat i s ; de a kik azt hitték, hogy 
megérett má r az idő ily természetű kérdések tárgyalására , 
s a kik azt reméltek, hogy a sok panasz hangoztatása és 
az egyház belső építésére a lkalmas eszközök bőséges 
a jánlga tása után végre a tettek mezejére is tudunk lepni 
s meg tudjuk egymást ér teni: azokban az eredmény csak 
a csalódás érzetét kelthette fel. — Ének és Sárkány Sámuel 
püspök imája után az értekezletet összehívott Szilassy 
Aladar számolt be arról , hogy kiknek a megbízásából járt 
el az értekezlet összehívásával ; majd pedig a felől igye-
kezett meggyőzni a jelenvoltakat, hogy az egyházépítés 
m u n k á j á n a k egyetemesse tétele szempontjából szükség 
van az erők egyesítésére, a belmissziói egyesület meg-
teremtésére. Kijelentette, felreértések eloszlatása végett, hogy 
a célba vett egyesület egyáltalán nem akar törekedni a 
két testvér egyház unialására . s hogy csak az egyházon 
belől, az egyház j avá ra kiván szolgálni. Ez előterjesztés 
utan elnökökké Sárkány Sámuel és Siila^sy Aladár, jegy-
zővé Katus Balint választa tván meg. megalakult az érte-
kezlet. Megalakulás után Mayer Endre eperjesi ev. theol. 
tanár tartott felolvasást a belmissziói munkáról (felolva-
sásá t lapunk más helyén közöljük), majd pedig Gergely 
Antal tette meg az indítványt az orsz. belmissziói egye-
sület megalakí tasa iránt. A megindult eszmecserében hozza 
szóllak a kérdéshez Csiky Lajos, dr. Szabó Aladár, Gyurátz 
Ferenc, Antal Gábor, Fejes István, Eröss Lajos, lléz 
László, Bodor Géza, — a felszólalások azonban szomorú 
tanúságot tettek a felől, hogy az egyházi lapok több esz 
tendeje folyó eszmecseréje mellett sem áll világosan, még 
gondolkozó embereink előtt sem, hogy mi is a cél és mint 
kellene azt e lérni? Beszélünk az egyházi élet élénkítésének 
elodázhatat lan szükségességéről; de a mikor ez belmisszió né-
ven neveztetik, s a mikor az erők tömörítésének, szintén aha-
lánosan vallott szükségessége belmissziói egyesület a lak-
j ában próbálna valósággá válni,— akkor egyszerre feltámad 
a szektáskodásnak, a hivatalos egyház fe l robbantásának 
félelme, s ezeken megtörik minden jó törekvés. Igy járt 
a belmissziói egyesület alakí tását célzó indítvány is. Fel-
hangzottak a regi skrupulusok, sőt tagadásba vétetett 
az egyház építésére célzó egyháztársadalmi egyesülés 
szabadsága is, - s a ha tározat az lőn, hogy az indít-
vány lekiildetik véleményezés végett a kerületekhez es az 
egyházmegyékhez. Át fog menni a hivatalos re to r tákon; 
de hogy azokból kikerülve, mi marad meg belőle s testet 
fog-e ölteni va laha? — azt csak az Isten tud ja . A Sáros-
pataki Lapok szerint »autonomikus temetése* lesz ez »a 
modern piet izmu?nak«. Ám legyen: csak azután a meg-
ásandó sir ne legyen sírja egyszersmind magának az egy-
háznak is. 

A t i s z a i e v a n g . e g y h á z k e r ü l e t f. hó 25. és 26-án 
Eperjesen tartot ta meg közgyűlését. Zelenka Pál püspök 
évi jelenteseböl lapunk inas helyen közöl részleteket: a 

gyűlés lefolyásáról pedig jóvö heti számunk fog részletes 
tudósítást adni 

Az e r d é l y i ref e g y h á z k e r ü l e t f. évi november 
hó 3-án, Kolozsvárt! fogja őszi közgyűlését megtartani . 

A b é k é s - b á n á t i re f . e g y h á z m e g y e közgyűlése 
október hó 24. és 25. napjain Szegeden fog megtartatni . 

A s z é k i ref. e g y h á z m e g y e a mult héten tartotta 
meg közgyűlését Szamosujvár t t , Somkereki Miklós és Vass 
Béla gondnok elnöklete alatt. Az esperesi jelentés, az 
egyházmegye viszonyainak hű rajzolása mellett, foglalko-
zott a mai felekezetközi viszonyokkal is és legkomolyab-
ban felhívta a figyelmet a minden téren megindult ul tra-
montán reakcióra. A gyűlés nagv tetszéssel fogadta az 
esperesi jelentést és elhatározta, hogy azt kinyomatva a 
kerület testvér egyházmegyéihez meg fogja küldeni. 

A t i s z á n t ú l i ev. ref. e g y h á z k e r ü l e t i e g y h á z i 
é r t e k e z l e t f évi október hó 9-ik napján Hódmező-
vásárhe lyen tar t ja közgyűlését. Tanácskozási ügysorozat: 
I. Október hó 9-ik napján delelőtt 8 órakor istentisztelet 
az Ó-templomban. Prédikátor Zsigmond Sándor lelkész-
esperes. egyházkerületi főjegyző. Ezt követőleg II. Érlekez-
leti közgyűlés a városháza gyűléstermében, a következő ügy-
renddel : 1. Elnöki megnyitó. Tar t ja Kiss Áron püspök, 
értekezleti egyházi elnök. 2. Az értekezleti közgyűlés 
üdvözlése és pedig a békésbánti ev. református egyház-
megye nevében Szabó János lelkész-esperes ál ta l ; a hód-
mezővásárhelyi törvényhatóság részéről Juhász Mihály 
polgármester á l ta l ; az egyház nevében Szeremlei Sá-
muel lelkesz által. Válaszol gróf Degenfeld Schomberg 
József egyházkerületi főgondnok, értekezleti világi elnök. 
— 3. Az alapszabálytervezet megvitatása és ezen az új 
a lapszabaly megállapítása. — 4. A protestant izmus vé-
delmi eszközeiről. Dr. Imre József nagy-választmányi 
tag. — 5. Az egyházi fegyelem gyakorlásáról szóló bi-
zottsági javaslat . Előadó Zsigmond Sándor. — 6. Az iro-
dalmi szakosztály véleménye egy » M a g y a r prot. politikai 
napilap« tárgyában. Előadó dr. Bartha Béla. 7. A »Téli 
Újság*-nak évszaki lappá változtatása tárgyában, a békés-
bánáti egyházmegyei »vallásos iratokat terjesztő egyesület* 
jelentése. 8. A tudományos theol. irodalom fellendítésere 
célzó indítványról bizottsági véleményes jelentés. 9. A 
tagok névsoráról s a pénztar állásáról jelentés, Zsigmond 
Sándor esperes-értekezleti pénztárnok úrtól. 10 Tisztújí-
tás.— Előzőleg, október hó 8-án . este 5 órakor clöértekezlet 
a ref. egyháztanács termében. Indítványok 8 nappal a köz-
gyűlés ideje előtt, irasba foglalva, az elnökséghez benyúj-
tandók. Az értekezlezleti tagok elszállásolásáról s a vasúttól 
a varosba szállításáról a reform, egyház gondoskodik. Fel-
kéretnek tehát az értekezlet tisztelt tagjai, hogy folyó évi 
október hó első napjáig a hódmezővásárhelyi ev. ref. lel-
készi hivatalhoz cimzett tudósításukban szíveskedjenek 
jelezni, hogy Hódmező-Vásárhelyre melyik vonattal érkéz 
nek, s kívánják-e, hogy elszállásolásukról gondoskodva 
l e g y e n ? — Az elnökség közbenjár a m. kir. kereskedelmi 
minisztériumnál, hogy a gyűlésre utazó értekezleti tagok 
a M. Á. V. vonalain kedvezményes jegyet nyerhessenek. 



Kedvező eredmény esetén az értekezleti tagok igazolvá-
nyukat a hódmező-vásárhelyi ev. ref. lelkészi hivataltól 
kaphatják meg. — Október hó 8-án , este 8 órakor ismer-
kedési estély lesz a Sas-vendéglő emeleti termében. — 
Október hó 9-én reggel 7 és */2 órakor gyülekezés a főgim-
názium tornacsarnokában, ahonnan az értekezlet tagjai 
együttesen mennek a közelben eső Ó-templomba. Ugyan-
azon napon, az értekezleti közgyűlés után, délután V/2 óra-
kor, a vendéglátó egyház által adandó társas ebéd a Sas-
vendéglő emeleti termében. Az ebédjegyeket az értekezlet 
tagjai a közgyűlés folyama alatt helyökbe hordva veszik 
át. Ebéd után a főgimnázium s a város egyéb neveze-
tességeinek megtekintése, a rendező bizottság kalauzolása 
mellett. Ugyancsak október 9-én este 8 órakor, a városi 
törvényhatóság által adandó társas-vacsora, a Sas vendéglő 
emeleti termében. A jegyeket a közgyűlés tar tama alatt 
adják át az értekezleti tagoknak. 

A t á p i ó - s z e l e i ev. ref . e g y h á z új t e m p l o m a 
1900. szeptember 30-án délelőtt 10 és 1/2 órakor fog 
ünnepélyesen felavattatni. A templomavatási istentisztelet 
sorrendje. 1. Felálló ének. 2. A 233-ik dicséret l . és 3. 
verse 3. Imádkozik Ádám Kálmán esperes úr. 4. Avató 
beszéd, tar t ja Takács József ceglédi lelkész úr. 5. A 
233-ik dicséret 8-ik verse. 6. Keresztel Csekey István 
szolnoki lelkész úr. 7. Uj házaspárt esket Patonay 
Dezső sz.-m.-kátai lelkész úr. 8. Urvacsorát osztanak 
Farkas Kálmán kecskeméti vallástanár és Fábián Zol-
tán őszödi lelkész urak. 9. Az egyház rövid történetét 
felolvassa Bányai Géza helybeli lelkész. 10. A gyülekezet 
kimenő éneke 234 ik dicséret 2-ik verse. — A templomba 
nem férő közönségnek a templomtéren prédikál tiszteletes 
Szánthó Géza budapesti vallástanár úr. 

A f e l s ő s z a b o l c s i ref. e g y h á z m e g y e f. hó 24-én 
tartotta meg közgyűlését Kis-Várdán. A gyűlést istentisztelet 
előzte meg, a melyen Görömbey Péter esperes mondott imád-
ságot. A letárgyalt ügyek közül, mint fontosakat emelhetjük 
ki a Nyíregyházán felállítandó, internátussal szervezendő 
felsőbb leányiskolára vonatkozó jelentést, a melyszerint az e 
célra való gyűjtés már annyira előrehaladt, hogy a még remél-
hető néhány ezer korona adomány segítségével az intézet már 
a jövő tavaszszal felépíthető lesz a nyíregyházai ref. egyház 
által adományozott telken; — továbbá azt, hogy az egyház-
megye gyülekezeti nőegyleti alapszabályokat dolgoztatott 
ki, azokat elfogadta és elrendelte, hogy egy év leforgása 
alatt, a lelkész és a presbitérium felügyelete alatt, minden 
gyülekezetben szervezendők a nőegyletek. 

A d u n á n t ú l i ref. e g y h á z k e r ü l e t k ö z g y ű l é s e 
f. hó 25-én nyilt meg Pápán. A gyűlésen Tisza Kálmán 
aktuális megnyitó beszédet mondott, a melyet, a napi-
lapok nyomán, lapunk első helyén közlünk Magának a 
gyűlésnek a tárgyalásaiból, addig is, mig kimerítőbb tudó-
sítást adhatnánk, megemlítjük a következőket: melegen 
üdvözölte Tisza Kálmánt hetvenedik életévének betöltése 
alkalmából; Ő Felségéhez, ugyancsak hetvenéves kora al-
kalmából hódoló feliratot intézett; az egyetemi prot. fakul-
tás ügyét, mint időszerűtlent, levette a napirendről; kon-

venti rendes tagokká Czike Lajost, Körmendy Sándort , 
Darányi Ignácot és Molnár Bélát, — póttagokká Veress 
Edét, Szabó Zsigmondot, Konkoly Thege Bélát és Csorba 
Edét választotta meg. A pápai theol. akadémia történelmi 
tanszékét Thury Etelével töltötte be s megállapította a 
pápai főiskolai tanárok fizetési fokozatait. 

E g y h á z m e g y e i v á l a s z t á s o k . A békés-bánáti ev. 
ref. egyházmegyében: tanácsbiróul 51 szavazattal Darabos 
Sándor szent-andrási lelkész; —főjegyzőül , 65 szavazat-
tal, Futó Zoltán szentesi lelkész választattak meg. 

R i t o ó k Zs igmond nagyérdekű értekezésének ama 
részét, a melyben egyházi életünk bajainak forrásait 
mutat ja fel, lapunk fő helyén közöljük. Második részét, 
a melyben a bajok orvoslásáról szól, — nem adtuk, mert, 
a protestáns nőképzést és az egyesületi tevékenységet 
ajánl ja legfőképen: ez pedig »modern pietizmus«, a mely 
*antonomikus uton« eltemetendő. Igy Ítéltek ezek felett 
Pozsonyban és a Sárospataki Lapokban! 

I S K O L A . 

E v a n g . theol . a k a d é m i á i n k n é p e s s é g e . A folyó 
1900/1901. tanévben van Sopronban 7 első, 7 másod, 
7 harmad és 6 (külföldön tanuló) negyedéves theologus. 
Eperjesen van 5 első, 6 másod, 7 harmad és 4 negyed 
éves. Pozsonyban 11 első, 8 másod, 11 harmad és 4 ne-
gyedéves növendék. A theologusok összes létszáma e sze-
rint a három akadémián 83. 

T h e o l o g i a i t a n á r v á l a s z t á s . A dunántuli ref. egy-
házkerület közgyűlése, folyó hó 25-én tartott ülésében 
töltötte be a pápai theol. akadémia üresedésben volt 
egyháztörténelmi tanszékét. Ez állásra három pályázó 
jelentkezett, ú. m. Thury Etele egyházkerületi aljegyző, 
Lencz Géza és Kovács Kálmán. A három közül a köz-
gyűlés, másodszori szavazásra Thury Etelét választotta meg. 

T h e o l o g i a i t a n á r i k o n f e r e n c i a . A pozsonyi evang. 
theol. tanári kar kezdeményezésére, az írod. Társaság 
közgyűlése alkalmával, f. hó 19-én este közös konferen-
ciát tartottak a két testvér egyház theologiai tanárai . Saj-
nálatos félreértés következtében két külön helyen jöttek 
össze az érdeklődők, s igy a theologia nagyternében meg-
tartott konferenciáról sokan hiányoztak a különben jelen 
lenni kívánók. Jelen voltak Pozsonyból : dr. Masznyik 
Endre, Hörlc József, Stromp László, Kovács Sándor ; Sop-
ronból : Poszvék Sándor, JauSz Vilmos és Vayr Sándor ; 
Eperjesről : Mayer E n d r e ; Budapestről: Szöts Farkas, 
Pttri Elek, dr. Szabó Aladár, Hamar István ; Debrecen-
ből : Eröss Lajos ; Kolozsvárról: dr. Kccskcméthy István; 
Pápáról : Kiss József.— Dr. Masznyik Endre üdvözlő szavai 
után az értekezlet elnökül Poszvék Sándort és Szöts Far-
kast, — jegyzőül Kovács Sándort és Hamar Istvánt vá-
lasztván meg, kimondotta a közös theol. tanári konferen-
ciák tar tásának szükségességét, — azokba a volt theol. 
tanároknak és magántanároknak is bevonását, s a kon-



ferenciáknak évenként, lehetőleg az írod. Társaság vándor-
gyűlései alkalmával leendő megtartását. Óhajtandónak 
jelentette ki, hogy már a jövő évre előre meghatározott 
programmal tartassék meg az értekezlet, s annak előké-
szítésével az elnökséget bízta meg. — Örülünk e hatá-
rozaton és a testvér theologiák tanárának ilyetén tömö-
rülésén. A közös konferenciák nagy hasznára válhatnak 
mind a theologiai képzésnek, mind a theologia tudomá-
nyos irodalomnak, s szívből óhajt juk, hogy váljanak is. 

A s á r o s p a t a k i t a n á r o k f i z e t é s r e n d e z é s e . Folyó 
hó 10-én foglalkozott a sárospataki főiskola igazgató-
tanácsa a tanári karnak, dr. Zsindely István és Ellend 
József által a tanári fizetések rendezése ügyében beadott 
memorandumával . A tanárok memoranduma a theologiai 
tanárok törzsfizetésének 4000 koronában, lakbérüknek 600 
koronában, öt izben valókorpótlékaiknak 2000 koronában; 
a gimnáziumi tanárok törzsfizetésének 2400 koronában, 
lakbérüknek 600 koronában, első korpótlékuknak 200, 
a második és harmadiknak 400—400, a negyediknek és 
ötödiknek 6 0 0 — 6 0 0 koronában megállapítását kérte, az 
igazgató-tanács azonban ezeknél alacsonyabb fizetésren-
dezési hozott javaslatba. Az igazgató-tanács javaslata sze-
rint lenne az akadémiai tanárok törzsfizetése 3400= lak-
pénzük 600 kor . ; — a gimnáziumi tanárok törzsfizetése 
2400, lakpénzük 600 korona. A korpótlékok ugy volnának 
rendezendők, hogy az első 200, a második, harmadik és 
negyedik 400, az ötödik 600 korona lenne. 

A p o z s o n y i >Theologus Otthon* új a lap í tó i . 
Nógrádi Szontágh Pál v. b. tanácsos, egyházi életünknek 
érdemes veteránja a balassa-gyarmati ker. közgyűlésen 
10 alapítót szerzett, tehát 1000 koronát gyűjtött az Evang. 
Theologusok Otthona javára. Az ősz harcos, ki mindig 
az elsők közt küzdött, valahányszor egyházi és nemzeti 
ügyről volt szó s a ki mindég egyenlő büszkeséggel val-
lotta magát magyarnak és protestánsnak, alkonyuló éle-
tének napjaiban igazi apostoli buzgalommal hordja a 
köveket az Úrnak ez egyszerű, de tiszta oltárához. Ifjú 
lelkesedése és nagy célok iránt való fogékonysága meg-
mutatja, milyen nagy idő lehetett az, a mikor Szontágh 
körül egész sor hasonló gondolkozású, közügyért lángoló 
férfi harcolt. A tiz alapító mind Nógrád lelkes urai 
közül került ki: Laszkáry Gyula, Laszkáry Pál, Ivánka 
Ödön, Pulszky Ágost, Reniczky Árpád, báró Rutter Ervin, 
Desseffy Dezső, Hanzély Gyula, Okolcsányi Gyula, Sztra-
nyavszky Sándor. A theol. akad. tanári kara meleghangú 
levélben köszönte meg az ősz veteránnak a lelkes apos-
tolkodást. Isten áldása legyen az adományokon, a gyűj-
tőn, és adakozókon! 

Az új m ű e g y e t e m épí tése , a melynek megkez-
dése a jövő évre volt tervezve, a mai nyomott pénzügyi 
helyzetre való tekintetből halasztást szenved, a mennyiben 
a pénzügyminiszter nem tud pénzt adni reá. Az épités 
igy 1902-re marad, ha ugyan majd el nem viszi a pénzt 
az államkasszából valami új puska vagy ágyú. 

B u d a p e s t k ö z o k t a t á s a . Verédy Károly tanfelügyelő 
legközelebb beszámolt a fővárosban levő iskolák tavalyi mű-

ködéséről. Azdró-islcolákról azt mondja a tanfelügyelő, hogy 
a főváros immár első tényező lett az óvó-iskolák föntartói kö-
zött, s bár lassú tempóban, de tervszerűen szaporítja óvó-
iskoláit. A kültelki óvó-iskolák valósággal anyát pótló gyer-
mek-otthonok, a melyekben a jótékonyság is szerepet já t -
szik. Az elemi népiskolák közül csak a felekezetiek csekély 
anyagi ereje akadályozza a fejlődést. Általában az iskola-
építés nem arányos az iskolakötelesek szaporodásával. A 
tanítók egyesületeikben az iskolakeretekröl, az erkölcsileg 
veszélyeztetett, a túlkorú és a fogyatékos képességű tanulók-
ról tanácskoztak. A fogyatékos képességűeknek a Rökk-
Szilárd-utcában már van is egy osztályuk. Az iparosina-
sok iskoláiban a szakirány mindinkább terjed. A tanítók 
formai képesítése tárgyában most folynak a befejező tanács-
kozások. Van három gazdasági ismétlő iskola is. Az ismétlő 
leányiskola fölállítása céljából folyó kísérletezés csak úgy 
vezet majd célhoz, ha díjazni fogják az ott működő tanító-
nőket, ép úgy, mint a hogy a tanítók az ipariskolai taní-
tásért külön díjazásban részesülnek. A polgári iskola átala-
kulóban van. A magánvizsgálatokról kiemeli a tanfelügyelő, 
hogy bár megszorították őket, mégis nagy arányokat öl-
töttek. Foglalkozik ezzel a jelenséggel, s a mennyiben 
szükségesnek fogja találni, megokolt előterjesztést tesz 
majd a miniszterhez. A tanítóképzőkről azt mondja, hogy 
ezek a beírásnál a legjobban ostromolt iskolák. Beszámol 
még a tanfelügyelő a főváros területén levő tanítóegye-
sületek működéséről. (N. I . ) 

EGYESÜLET. 
A b a l a s s a g y a r m a t i evang. iparos férfiak és ifjak 

szövetkezete f. hó 16-án tartotta meg egy évi fenállása 
ünnepélyét. Az ünnepélyt, a melyen a tagokon kivül a 
gyülekezet tagjai is nagy számmal voltak jelen, a szövet-
kezet vegyes karának éneke nyitotta meg. Tirtsch Ger-
gely püspöki titkár tartalmas beszédet mondott ezután, 
a melyben a szövetkezet egyén- és egyházépítő szép lei-
adatát fejtegette és beszámolt a lefolyt év eredményeiről. 
Az évi részletes jelentést Timkó György jegyző olvasta 
fel. Tisztikarául a szövetkezet újra a régit választotta meg. 

A L u t h e r - T á r s a s á g folyó évi közgyűlését, az 
egyet, gyámintézet közgyűlésével egyidejűleg október 6. és 
7-én Ralassa-Gyarmaton fogja megtartani A gyűlésre 
utazó tagok részére a Társaság kedvezményes vasúti 
jegyeket szerzett, a melyek Falvay Antal jegyzőnél (Ruda-
pest, IV., Deák-tér 4.) kaphatók. 

A s á r o s p a t a k i ref. n ő e g y e s ü l e t f. hó 16-án a 
főiskola imatermében felolvasó gyűlést rendezett, a melyen 
Radácsy György tartott szép felolvasást a biblia nő-alak-
jairól. Az egyesület vegyeskara színién közreműködött 
szép karénekek előadásával. 



GYÁSZROVAT. 
Id . M u z s n a y P á l . a mezfí-paniti ref. egyház nyugal-

mazott lelkipásztora, a marosi egyházmegye voit tanács-
jegyzője, élete 74-ik, papságának 42-ik éveben, hosszas 
szenvedés után, f. hó 16-án elhunyt Marosvásárhelyen. 

B a y e r K a r o l i n a , volt nőnevelő-intézet tulajdonos, 
71 éves korában, f. hó 20-án elhunyt Budapesten. A 
boldogult egyike volt a nőnevelés legelső úttörőinek, s 
jónevü nevelő-intézetében, a melynek tanerői legnagyobb 
részben a budapesti protestáns felsőbb iskolák tanárai-
ból kerültek ki, egész serege növekedett fel protestáns asszo-
nyainknak. Megérdemli tehát, hogy sírjára mi is letegyük 
a tisztelet pálmakoszorúját . 

M i k l o v i c z Józse f vadászerdői ref. lelkész f. hó 21-én 
elhunyt. 

Nyugodjanak békével! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* K i k v o l t a k o t t ? Irodalmi Társaságunk pozsonyi 

vándorgyűlése szép és impozáns volt. De még szebb és 
még impozánsabb lett volna, ha mindazok ott lettek 
volna, a kiknek ott kellett volna lenniök és a kik ott is 
lehettek volna. A Szemle legközelebbi füzetében meg fog 
jelenni majd a jelenvoltak névsora, s abból megláthatja 
mindenki, hogy mily sokan távol maradtak a szép gyű-
lésről Mi leglőképen a dunamelléki ref. egyházkerület 
képviseltetése iránt érdeklődtünk; de a mit tapasztaltunk 
az csak lehangoló volt. Egyházkerületünk részéről jelen 
voltak: Szilassy Aladár, a pesti ref. egyház gondnoka; 
Szőts Farkas, Farkas József, Petri Elek, Szabó Aladár és 
Hamar István theol. t anárok: Wargha László alsó-némedii, 
Benkő István rákospalotai, Lévay Lajos sárkereszturi, 
Balogh György bicskei, Földváry László vácz-hartyáni, 
Mády Lajos újpesti lelkészek; Székely József budapesti 
kaíekheta és Murányi János ceglédi s.-lelkész. A leiké-
szek közül tehát jelenvolt hat, a segédlelkészek közül kettő. 
Szegényes, igen szegényes képviseltetés volt ez, s nem 
válott becsületére egyházkerületünknek. Ebből hizony nem 
igen látszik, hogy ébredeznénk és a magasabb célokéit 
ielkesedni tudnánk. 

* A n a g y e n y e d i B e t h l e n - s z o b o r r a szept. 15-ig 
6410 kor. 29 fillér gyűlt össze. Az országos gyűjtés e 
csekély eredménye szomorúan mutat ja nagy közönyössé-
günket és az áldozatkészségben való lanyhaságunkat. 
Viharos multunk egyik legnagyobb alakjának emlékét kel-
lene megtisztelnünk és pedig mind Bethlen nagyságához, 
mind egyházunk számához és erejéhez méltóképen, és ime 
szinte nevetséges és szégyenletes az az összeg, a mit 
össze tudunk hozni. Mikor ébredünk már fel? Mikor tud-
juk megbecsülni multunkat ? A mig a multat megbe-
csülni s érette lelkesülni nem tudunk, életünk csak szo-
morú vegetáció és lassú sorvadás. Vegyék azért kezükbe 

ezt az ügyet lelkészeink és tanitóink. Ne állítsunk ki 
magunkról szegénységi bizonyítványt! 

* Az ö r m é n y ü l d ö z é s e k újra kezdődnek. Szasszun 
kerületben egy falu népét a török katonák lemészárolták. 
A szultán — mint hírlik — »magas nemtetszését* ki-
fejezte és a katonák parancsnokát állásától megfosz-
totta. (Cs.) 

* M i é r t ü l d ö z i k O r o s z o r s z á g b a n a d u c h o b o r s z -
k i k a t ? A Brüsszelben tartott nemzetközi börtönügyi kon-
greszuson egy tekintélyes állású orosz férfiú az angol 
Howard-egyesület t i tkárának azt tnondá, hogy a ducho-
borszkikat nem a vallásuk, hanem politikai maguk tar-
tása miatt üldözik. »Mert azok olyan anarkista félék. 
Az orosz kormányzatnak nem akarnak hódolni. Nem 
ismerik el, hogy Isten rendeletén alapszik a polgári kor-
mányzat . . . . Mi pedig Oroszországban ragaszkodunk az 
újtestamentom által parancsolt alattvalói engedelmesség-
hez és hűséghez*. Állítása szerint a stundistákat is hasonló 
okból nem tűrik. »Ezek(t . i. a stundisták) Németországból 
szakadtak Oroszországba és a német szokásokat, eszméket 
ápolják, új hazájuk intézményeinek és szokásainak rová-
sára*. Ennek a magyarázatnak hitelt lehetne adni, ha a 
lutheránusokkal, r. katholikusokkal és zsidókkal is nem 
hasonló szigorúsággal bánna az orosz kormány. Annyi 
tény, hogy a duchoborszkiaknál nem hiányzik az anar-
kista tendencia, mert Kanadában, a hova kivándoroltak 
és a hol szívesen fogadtattak, nem akar ják elismerni a 
kormány fenhatóságáf, a mennyiben gyermekeiket nem 
akar ják anvakönyveztetni. De hát a duchoborszkiaknak 
a kormányok iránt való ellenszenve vájjon nem termé-
szetes visszahatása-e az orosz önkényes kormányzásnak, 
mely ellensége minden szabadságnak? (Cs). 

* L e s ú j t ó , de i g a z Í t é l e t . Stanton anglikán lelkész 
nemrég, prédikációjában megemlékezve egyik kollegájának 
katholizálásáról, a többek között ezeket mondot ta : »A 
pápaság nagyszerű eszme, és ellenálhatatlan lenne a vonzó 
ereje, ha az a történelemnek nevezett valami nem volna. 
De a pápaságnak, szerencsétlenségére, nagyon sötét múltja 
van, mely elhomályosította eszményét. Az igazi egyház 
ott van, »a hol ketten vagy hárman összejönnek a 
Krisztus nevében«. (Cs.) 

* N ő k b i b l i á j a . Az amerikai nők nemsokára egy 
új biblia-kiadásnak fognak örrvendhetni, mely igényeiknek 
jobban megfelel, mint az eddigi kiadások. Az új biblia 
úgy fogja a nőket feltüntetni, »a mint az Isten is tekinti 
őket, nem pedig mint jelentéktelen szolgákat, az emberi-
ség másodrendű felét, a hogy eddig az orthodox hitval-
lások lefestették*. A nők bibliájának a terve egy vállal-
kozó yankee agyában született meg. Elhatározta, hogy a 
»nőket a férfiakkal egy színvonalra emeli*. De hogy ter-
vét miként viszi keresztül? — arról nem szól. Igy nem tud-
hatjuk előre, hogy a kedvezőtlen textusok önkényes 
kihagyásával-e, avagy merész betoldásokkal? (Cs.) 

Felelős sze rkesz tő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök. 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Ilornyánszki/ Viletör könyvkereskedése (Akadémia 

oérháza . hová a•/ f löf i7. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 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 . 

Felekezetközi helyzetünk. 
Ilosz időket élünk, rosz csillagok j á rnak . . . 
Protes táns Sionunk szomorú napokat él. 

Közegyházunkat súlyos bajok tépik, dúlják. 
Kívülről a felekezetközi viszonylatban nap-

nap után romlik a helyzetünk. A mire régóta 
figyelmeztetjük őrál lóinkat: az ul tramontán reak-
ció egész fegyverzetében ellenünk fordult. Lapjai 
állandóan ós tervszerűen ostromolják, vitatják 
és el akar ják kobozni törvényes jogainkat. Nép-
párti gyűléseiken újabb ós újabb jelszavakat dob 
ki a felekezeti ós vallási bóké ellen. Szónokaik, 
pl. az ez évi úgynevezett katholikus nagygyű-
lésen is, nyiltan proklamálják a Regnum Maria-
num elvét. Magyarország, mondják, csak katho-
likus lehet, más vallásnak, más egyháznak nincs 
létjoga ebben az országban. A közpénzeken fen-
tartott állami ós községi iskolákra egymásután 
nyomja rá a római kath. bélyeget. Híveinket 
csábító szóval, anyagi előnyök ígérgetésével, ha-
talmi szóval csalogatja-térítgeti. Néppárti szerve-
zetével, katholikus köreivel, kiterjedt sajtójával, 
anyagi és hatalmi túlsúlyával politikailag, tár-
sadalmilag, anyagilag elviselhetlenül nyom, szo-
rongat, fojtogat. Gyóntatószókei útján a vegyes 
házasságra lépőket születendő gyermekeik el-
igórósére minden elképzelhető zaklatással un-
szolja, gyötri, kínozza. Lapjaiban (pl. a gyula-
fehérvári Közművelődés) még azt sem átallja 
hirdettetni, hogy Magyarországon csak akkor lesz 
békesség ós boldogság, a mikor a kálvinizmus 
eltűnik a föld színéről. 

Megnehezült az idők járása fölöttünk. Mint-
ha a mult századok homályából föltámadt vallási 
üldözés fojtó levegője nehezednék reánk. 

E szomorú jelenségek között nem utolsó 
az, hogy a politikai sajtó ezt a felekezeti gyűlöl-
ködést, ezt a felekezeti izgatást csaknem teljes 
egyhangúsággal a szenvedő, a nyomorgó, a hát-
térbe szorított, az üldözött protestant izmusra 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 9 kor. ; egész évre : IS korona. 

Eyyes szám ára 40 fll. 

hárítja. Azt, hogy az úgynevezett néppárt évek 
óta szervezett politikai, irodalmi és társulati 
körökben tervszerűleg a leggyűlöletesebb fele-
kezeti izgatást űzi : a politikai sajtó vagy nem 
látja, vagy nem is akarja látni; sőt igen sok 
esetben nyilt, avagy titkos rokonszenvével éleszti. 
A bevallott klerikális újságokat, mellőzve, elég 
legyen a Budapesti Hirlap, a Hazánk, a Magyar-
ország c. napilapok példájára hivatkoznom, a 
melyekben egy jó szót nem ejtenek a protes-
tánsok mellett. De ha ezek a lesanyargatott 
protestánsok a sok mellőzés, hátratétel, szoron-
gatás ós sérelem miatt egy-egy gyűlési beszéd-
ben vagy hírlapi cikkelyben hangosabban föl-
jajdulnak : akkor aztán csakúgy árad a sok 
vezércikk arról, hogy a protestánsok fölbont-
ják a felekezeti békét, hogy a protestánsok 
egymás ellen izgatják a felekezeteket, hogy 
a protestánsok üldözik a katholikusokat, hogy 
a protestánsok íme kongruát csinálnak a pap-
jaiknak, állami fakultást követelnek maguknak 
az egyetemeken, sértve érzik magukat, hogy a 
gyulafehérvári püspök hivatalosan lefoglaltatja 
magának az erdélyi püspöki címet, hogy még 
reakcióról, ultramontán áramlatokról mernek pa-
naszkodni, hogy vezetőik a belső egyházi élet 
intenzivebb ápolására, belmissziói intézmények 
létesítésére, irodalmi ós egyháztársadalmi tömö-
rülésre merik süregtni és toborzani ellankadt 
hitfeleiket. 

Különösen a folyó évi március, augusztus ós 
szeptember hónapokban jár ta a napi sajtónak 
a protestánsok ellen való tervszerű támadása. 
Mikor a szokásos egyházmegyei ós egyházkerü-
leti gyűléseken őrállóink a tervszerű támadások-
kal szemben éberségre ós védelemre intették 
hitfeleinket, s mikor augusztusban a jubiláris ós 
más római katholikus nagygyűléseken magát a 
koronát ós az egész magyar államot a maga 
felekezeti céljaira foglalta le a telhetetlen róm. 
reakció. I)e legeklatánsabb példa az ultrámon-
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tán szertelenkedésre a napi sajtónak a Tisza 
Kálmán szeptemberi főgondnoki megnyitójával 
szemben tanúsított magatartása. Ebben a beszéd-
ben, a melyet Lapunk mult számában közöltünk, 
egyfelől az ul ramontán áramlatokkal szemben 
való egyházpolitikai védekezésre, másfelől meg a 
saját egyházi bajaink gyógyítására vonatkozó 
tanács a kidomborodó kettős vezérgondolat. 

Nos ezt a higgadt, bölcs, időszerű beszédet 
is alaposan kiforgatta egyenes értelméből a dol-
gokat tisztán csak pártpolitikai szempontból 
mérlegelő napisajtó. Azt, hogy Tisza Kálmánban 
a politikust sokan szidják és támadják, még 
ért jük ; politika ellen politikát vetnek latba, s 
ez olyan jog, a melyet damus pet imusque 
vicissim. De hogy akár Tiszának, akár más 
egyházi dignitáriusnak, egyházi körben, tisztán 
az egyházi élet i rányítására s törvényes egyházi 
jogaink védelmére tett buzdító nyilatkozatait 
» felekezeti izgatás «-nak, a felekezeti háború szí-
tásának minősítsék, — oly eljárás, a melyet a leg-
határozottabban vissza kell utasí tanunk. Mert 
mit mondott Tisza? Azt, hogy az ultramontán 
törekvésekkel szemben állást kell foglalni, azokat 
minden alkalommal erősen vissza kell utasítani, s 
ha ez a káros irányzat jobban terjedne, vagy izga-
tássá fajulna,vagy épen tett legességre vezetne: ellene 
az állami hatalomnak is közbe kellene lépnie; 
mert felekezeti különbség nélkül mindnyányunk-
nak közös érdeke, hogy ama sötét áramlatok terje-
dését mentől előbb teljesen megakadályozzuk. 

A protestánsellenes sajtónak, származzék 
ez akár tévedésből, akár szándékos megtévesz-
tésből, a protestáns hit- ós egyház-védelem meg-
ítélésében az a gyökeres hibája, hogy mikor mi 
protestánsok sötét reakcióról, u l t ramontán áram-
latokról beszélünk, ezeket ő rögtön azonosítja 
a római katholicizmussal és a katholikus áram-
latokkal. Pedig minden gondolkozó ember jól 
tudja a következő két dolgot. Először azt, hogy 
a néppárti politikában utazó ul t ramontánizmus 
ós a hazafias, vallásos római katholicizmus két 
külön dolog. Másodszor azt, hogy mikor mi 
protestánsok az ul t ramontán törekvések ellen 
állást foglaltunk, akkor egyáltalán nem a római 
katholicizmus s nem a római katholikus honfi-
társak ellen foglaltunk állást. Ul t ramontánizmus 
és katholicizmus között élesen disztingválni kell, 
mert százados történelmi tapasztalatok igazolják, 
hogy mig a katholicizmus konciliáns ós meg tud 
férni a máshitű keresztyén honfitársakkal, addig 
az ul t ramontánizmus intranzigens, megférhetet-
len, mely gyűlölködik, békét bont, e lnyomására 
és üldözésére tör mind annak, a mi protestáns. 
A római katholicizmus vallási ós egyházi rend-
szer, a melyben sok a protestant izmussal is 

közös hit- és erkölcsi t a r ta lom; az ul t ramontá-
nizmus valóságos politikai, hatalmi ós társa-
dalmi szövetkezet, a mely mindennemű reak-
ciónak állandó kútfeje, s a vallási békének es-
küdt ellensége. Ezért nagyon helyesen mondja 
az a meggyanúsítot t főgondnoki beszéd, hogy 
»ha ez a káros irányzat jobban terjedne, vagy 
izgatássá fajulna, vagy épen tet t legességre vezetne: 
akkor az állami hatalomnak is közbe kell lép-
nie, mert az államnak egyik legszentebb feladata 
a felekezeti békét megvódeni«. 

Ezért óva intjük a félrevezetett n a p i s a j t ó t : 
ne legyezgesse tovább az ul t ramontán áramla-
tokat, mert ezzel nemcsak a protestáns egyházat, 
mint a magyar államiság egyik kipróbált hű-
ségű oszlopát gyengíti, de tervszerűen sorvasztja 
és bomlasztja magát a magyar államot és a 
magyarságot is ; mert az u l t ramontánizmus épen 
akkora politikai csapás, mint a mekkora egy-
házi veszedelem. Mi nem vagyunk politikai lap, 
s igy az ul t ramontánizmus politikai veszedel-
mességét behatólag nem tárgyalhat juk ; de kér-
jük a politikusokat, nézzenek szót Belgiumban, 
tekintsenek Bajorországra, figyeljék meg Francia-
ország vagy Ausztria belső é le té t : egy pillan-
tás megg őzheti őket arról, hogy ezeket az or-
szágokat az u l t ramontánizmus szertelenségei 
tart ják állandó forrongásban. Bizony-bizony fele-
kezeti különbség nélkül mindnyájunknak közös 
érdeke, hogy e sötét áramlatokkal szembeszáll-
junk és azok ter jedését mentől előbb teljesen 
megakadályozzuk. Abban kell bölcsnek, hazafinak 
lenni, hogy a viszálkodás kútfeje, a vallásháború 
oka és forrása eltávolíttassák és a békével helyet-
tesíttessók. Gyógyuljon már végre ki a meg-
tévesztett napi sajtó abból a megrögzésig állandó 
hibájából, hogy mikor a protestánsok a sok 
egyházi, jogi, társadalmi ós anyagi hátratétel , 
sérelem és elnyomatás miatt a féket vesztett 
u l t ramontánizmus ellen kifakadnak, ezt az úgy 
egyházi, mint egyházpolitikai szempontból egy-
aránt jogos följajdulást rendszeresen a »feleke-
zeti izgatás«, a »vallási bókebontáscc s ezek-
hez hasonló gyűlöletes jelszavak köpenyébe ta-
karja . Lássa már egyszer be, hogy a magyar 
protestantizmus, már csak erős hazafiságánál, 
a magyar nemzeti léttel összeforrt természeté-
nél ós százados szent hagyományánál fogva is, 
úgy szólván óletszükségből kénytelen a hazafiat-
lan ul t ramontán törekvésekkel szembe szállani. 

Azzal a képtelen ráfogással pedig, hogy a 
protestánsok Magyarországon felekezeti izgatást 
űznek ós a vallási békét bontják, az Isten sze-
relméért , hagyjanak fel már egyszer, t. ellenfe-
leink. Nem kívánjuk, hogy minket okosaknak, 
vagy önmaguknál okosabbaknak tar tsanak ; de 



annyit mégis csak k é r ü n k : ne tar tsanak olyan 
ostobáknak, hogy védtelen fejjel a falnak men-
jünk. Hisz tudhat ják, hogy az együttvéve is 
alig négy milliónyi magyar protestáns keresz-
tyénségnek a századokon át reá nehezedett ül-
dözések miatt, s a legújabban politikából reá 
oktrojált egyházpolitikai elrendezés miatt annyi 
a belső egyházi, anyagi ós vallás-erkölcsi baja, 
hogy örül, ha békességben élhet és háborít lanul 
pótolgathat ja mulasztásait, gyógyítgathatja vérző 
sebeit. Hisz tudhatják, hisz láthatják szidalma-
zóink, hogy a közel kilenc millió lelket számláló 
róm. egyház mily számbeli, közjogi, vagyoni és tár-
sadalmi előnyöket élvez a maroknyi számú, a 
szegénységgel küzködő, a vagyoni és közjogi 
egyenjogúsításra hiába várakozó protestantizmus-
sal szemben! Ily körülmények között, minden 
egyébtől eltekintve, ugyan melyik protestáns 
egyháznak vagy egyházkormányzónak volna kedve 
és bátorsága, s melyiknek oly csekély bölcse-
sége, hogy felekezeti izgatásba kezdjen, vallási 
békét bontson, agresszív irányzatba átcsapjon ? 
A bölcsesógnek ily alacsony fokára, a saját 
egyházi érdekének ily gyarló felfogására talán 
csak még nem szállott alá ez a legújabban 
annyiszor meghurcolt és oly csúfosan meggya-
núsított magyar protestant izmus ! 

Felekezetközi helyzetünk napról-napra rosz-
szabb. Legyenek őrállóink annál éberebbek a 
protestáns Sionban! 

Se. F. 

ISKOLAÜGY. 
Iskolai értesítők. 

Megelőző ismertetésemben a dunamelléki ref. egyház-
kerület gimnáziumai közül csak ötnek statisztikai adatait 
közölhettem mivel a gyönki algimnázium értesítője még 
nem volt kezeim között. Azóta ezt is megkapván, közlöm 
az erre vonatkozó adatokat is, hogy a kép teljes legyen. 

A gyönki algimnáziumban vizsgálatot tett a mult 
tanévben 86 tanuló (a beiratkozottak száma 88 volt), a kik 
közt református volt 31, evang. 23, r. katholikus 20, 
izraelita 12. Minden tantárgyból jeles eredménynyel vizs-
gázott 6, jó eredménynyel 12, elégséges eredménynyel 53 ; 
egy tantárgyból megbukott 9, több tantárgyból 6. A ta-
nári testületnek volt két rendes, három helyettes tanár 
tagja; mig a melléktárgyakat és a más vallasuak hittanát 
5 egyén tanította. 

E pótló adatokkal a dunamelléki ref. egyházkerület 
középiskoláinak statisztikai adatait a következőleg állít-
hatjuk össze: 

A tanulók összes létszáma volt 1744. Hitfelekeze-
tek szer in t : református 963, ág. evang. 119, római katho-
íkus 367, görög keleti 20, izraelita 280, anglikán 1, 

unitárius 4. Jelesen vizsgázott 127, jól 405, elégségesen 
868, egy és két tárgyból elégtelent nvert 198, több tárgy-
ból 120. 

A tanárok összes száma 106. a kik között rendes 
tanár 47, helyettes 18, más hitfelekezetű hittant és mellék-
tárgyakat tanító 41. 

E statisztikai adatok feltüntetése után lássuk most 
az egyes iskolák belső életében előfordult fontosabb ese-
ményeket, a melyek azok életére lényeges befolyást gya-
koroltak. Lássuk a tanári karokban történt változásokat, 
továbbá a valláserkölcsi élet ápolására s a hazafias érzés 
emelésére irányult törekvéseket. 

A halasi gimnáziumban a tanítás rendes menetét 
nagy mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy egyik 
tanár hosszasabban betegeskedett és óráit a többi taná-
roknak kellett ellátniok; továbbá az, hogy a részint nyu-
galomba vonult, részint elhalt tanárok helyét új tanárok-
kal kellett betölteni. A megválasztott új tanárok azonban 
az értesítő szerint »mindannyian jeles tanerőknek bizo-
nyultak*, s igy teljes reménységünk lehet arra, hogy a 
tanerők változásától el nem maradható csekely zökkenés 
után ez az iskolánk is biztosan fog haladni az általa vá-
gott régi jó csapáson. 

A tanári karban történt változásokhoz járult még 
az is, hogy Thury József kiváló orientálistánk és törté-
nészünk, hogy a halasi gazdag, s rendkívül érdekes és 
értékes könyvtárat rendezhesse, tanári állásával járó köte-
lességei alól felmentetett, s igy az ő órái is helyettes 
tanár által voltak ellátandók. Uj tanárok ez intézetnél : 
Bartek Lajos, Bernáth Lajos, Pataky Dezső, Szabó Iván 
és Fülöp Sándor. 

A kecskeméti főgimnáziumban, hasonlóan a halasi-
hoz, »azon hullámzás, mely a tanári testületben 4 évvel 
ezelőtt megindult, a lefolyt évben is tovább tartott, a mennyi-
ben Nagy Ferenc meghalt, Molnár László pedig 41 évi buzgó 
működés után nyugalomba vonult. Nagy Ferenc helyére Garzó 
Gyula alapvizsgás tanárjelölt hivatott meg. Molnár László 
katedrájára pedig Junker László rendes tanár helyez-
tetett át, a kinek helyét ismét Müller Lájos alapvizsgás 
tanárjelölt tölti be. Uj rendes tanszék is állíttatott fel, t. i. 
a tornatanári, a melyre Kiss Béla, volt gimnáziumi vallás-
tanár s egyszersmind vizsgázott tornatanár választatott 
meg«. 

A kecskeméti főgimnázium értesítője eme tudósí-
tásának legutolsó pontjához, nem állhatjuk meg, hogy 
néhány megjegyzést hozzá ne füzzünk. Előre kijelentem 
azonban, hogy ezek a megjegyzések egyáltalán nem akar-
nak támadások lenni semmi tekintetben és semmi irány-
ban : pusztán egyéni vélemények lesznek azok és pedig 
a kérdésnek pusztán elvi részét illetőleg. 

A mint a jelentésből látjuk, Kiss Béla, a kecskeméti 
ref. főgimnázium volt vallástanára ugyanazon intézet 
tornatanárává választatott és hozzá tehetjük: vallástanári 
állására más egyén választatott meg. Ez az átmenet a 
lelki élet mezejéről a testi élet mezejére nem az egyéni 
hajlandóságnak, hanem a kényszerűségnek az eredménye 
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volt Kiss Bélára nézve. Mint okleveles lelkész, részint a 
gyönki, részint a kecskeméti gimnáziumnál 12 évig volt 
helyettes, 2 évig rendes és 4 évig óraadó vallástanár, 
tehát összesen 18 évet töltött el, és pedig okmányai sze-
rint sikeres működéssel, a felekezeti iskola legelső tan-
tárgyának, a vallástannak tanításában, és íme most, oda-
hagyva ezt a tért, tornatanárrá lett. Ne gondoljuk, hogy 
önszántából, hanem hogy kenyerét biztosíthassa; mert 
rendes gimnáziumi vallástanárrá sohasem lehetett és mert 
a kecskeméti főgimnáziumnál viselt vallástanári hivatalát 
is más emberrel töltötte be a fentartó testület. Miért ? 
Mert az 1897-ben, a gimnáziumi rendes vallástanárokra 
vonatkozólag hozott konventi szabályzat nem kvalifikált-
nak minősítette a rendes vallástanárságra. Kiss Bélának 
volt ugyan 18 évi, okmányilag is sikeresnek minősített 
vallástanári működése, — de nem volt sem jeles papi 
oklevele, sem theol. magántanár i vizsgája, — s igy, nem 
levén gimnáziumi vallástanári kvalifikációja : másnak kellett 
átengednie helyét, s eltéve szekrényébe a megélhetést nem 
biztosító papi oklevelet, elő kellett vennieaz ugyan sem 8 gim-
názium, sem 4 évi akadémia végzését nem igénylő, de a meg-
élhetést biztosító tornatanári oklevelet. Minden vádolás nélkül, 
pusztán magát a tényt tekintve, kérdem: nem szatíra- és nem 
a papi kvalifikáció lealacsonyítása-e ez? Kiss Béla váltig 
küzdött ez ellen a szomorú megoldás ellen. Tudjuk, hogy 
18 évi vallástanári sikeres működése alapján kérte a 
kerülettől az 1897. évi konventi szabályzatnak reá nem 
alkalmazását és a gimnáziumi vallástanárságra kvalifikál-
tatását, — de siker nélkül, mert kérelmével elutasíttatott. 
Mit volt mit tennie, mint tornatanárnak mennie? S épen 
ebben van a szomorú szatíra. Tizennyolc évi sikeres 
működés nem kvalifikál, de kvalifikál egy, talán épen 
amúgy frissen kiállított jeles papi oklevél, a melyen meg-
lehet, még az aláírások sem száradtak meg. — Ismételve 
is kijelentem, hogy ezt nem a kecskeméti vallástanár 
választásra vonatkozólag mondom; kijelentem azt is, hogy 
a gimnáziumi vallástanárságra vonatkozó konventi hatá-
rozatot is, mindaddig, mig megváltoztatva nem lesz, tiszte-
letben tar tom; — de nem fojthatom el keserűségemet a 
felett, hogy megtörténhetik az, hogy egy, hosszú eszten-
dőkön át becsülettel működött és a gyakorlati sikeres 
működés által érdemileg kvalifikált embernek oda kell 
hagyni pályáját s más megélhetési módot kell keresnie, 
csak azért, mert a jóval későbben megszabott formai 
kvalifikációval nem rendelkezik. E tekintetben Kiss Béla 
esete, tudtunkkal már a második. Hasonló eset történt 
pár évvel ezelőtt Sepsiszentgyörgyön is. Ezek az esetek 
pedig csak azt mutatják, hogy a mi egyházi törvénv-
és szabályrendelethozásunk sokszor nem számol a gya-
korlati élet való viszonyaival s leszorít némely működésnek 
a teréről olyanokat is, a kik pedig a legelső sorban al-
kalmasak volnának annak becsületes betöltésére. Mert 
tisztelet és becsület adassék ug^an minden frissen kiállí-
tott jeles papi oklevélnek, de a ki nem csak a papirosra, 
hanem a gyakorlati élet mezején felmutatott és sok évekre 
terjedő sikeres működésre is tekint, az csak sajnálattal 

láthatja, hogy a mérleg serpenyőjében amaz emezt lebil-
lentheti és birtokosát leszoríthatja. Jó lesz azért, ha e 
felett komolyan gondolkoznak egyházunk törvényhozói. 
Ha gondolkoznak felette, meg vagyok győződve, hogv 
meg fogják szüntetni a gyakorlatnak, az érdemnek és a 
lelkészi oklevélnek azt a megszégyenítését, a mely az 
1897- ki konventnek a gimnáziumi vallástanárságra vonat-
kozó határozatában foglaltatik, s igyekezni fognak a r ra , 
hogy az elmélet és a gyakorlat ellentéte ne irjon több 
olyan szatírát, mint a Kiss Bela esete. 

A nagykörösi gimnázium tanári személyzetében any-
nyiban történtek változások, hogy Vass Sámuel, testi gyengél-
kedésére tekintettek, szabadságoltatott, majd 1900. január 
1-vel, 26 évi buzgó és sikeres munkálkodás után nyuga-
lomba vonulván, helyébe Olasz József h. tanár válasz-
t a to t t .— A mértani és szabadkézi rajz tanítására Elekes 
Sándor tanárt, a tornára Sebestyén Bálint népiskolai 
tanítót alkalmazta helyettesekül az egyháztanács, — 
végül a túlnépesség miatt az I. osztály számára felállí-
tott párhuzamos osztály tárgyainak ellátására Danóczy 
Antalt választotta meg helyettes tanárnak. 

A budapesti főgimnázium Értesítője szerint: a tanári 
kar, bár többek betegsége miatt »e tanév sem folyt le 
rendesen és nyugodtan*, minden tőle telhetőt megtett a r r a , 
nézve, hogy a tanítás rendes mederben haladjon, a mennyi-
ben a beteg tanárok óráit a többiek magok között felosztva, 
sokszor maguk megterheltetésével igyekeztek az iskola céljá-
nak megfelelni. A tanári kar ez évben egy kiváló erővel 
szaporodott. Lakg Dániel ugyanis a vallástani órákról le-
mondván s Baráth Ferenc nyugalomba vonulásával a 
vallástani tanszék szabaddá levén, s az egyetemes kon-
vent határozata szerint az intézetnél rendes vallástanár 
lévén a lkalmazandó: ezen tanszékre az Egyháztanács 
Csűrös István püspök titkárt választotta meg egy évre 
helyettes tanárul, olyképen, hogy minden ujabb válasz-
tás nélkül 1901. szeptember 1-től rendes tanárrá lép elő. 

A kunszentmiklósi és a gyönki algimnáziumok 
tanáii karában a lefolyt tanévben nem történt semmi vál-
tozás sem. 

Tanár i székfoglalót tartottak a következők: a buda-
pesti főgimnáziumban Ábrahám Is tván: »A fényhullám 
hosszúságának mérése üvegrácscsal* és Török T ivadar : »A 
gerinces állatok táplálkozó szervéről* c. alatt Mindkét érteke-
zés nemcsak a tudományos emberre, hanem a laikusra nézve 
is nagyon érdekes és tanulságos. A kecskeméti főgimná-
ziumban Jeney Pál és dr. Balázs István. Amaz a »tele-
fonról,* emez »a francia és svájci Júra-hegység termé-
szeti és politikai földrajza* címmel. 

A valláserkölcsi nevelésre, az Értesítők tanúsága 
szerint, minden gimnáziumban nagy gond fordíttatott; de 
legnagyobb a budapesti főgimnáziumban, a hol külön 
rendszeres istentiszteletek tartattak az ifjúság részére. 
Az ifjúság ez irányú nevelésében most is Szabó Aladár 
dr. theol. akad. tanáré az érdem, ki az istentiszteleteken 
kívül máskor is, tanításban és azon kivül is valóságos 
lelki gondozója volt az ifjúságnak. Rajta kívül az ifjúság 



lelkéhez alkalmazott egyházi beszédeket tartottak még 
Gergely Antal, Csűrös István, Makay Lajos és Mészáros 
János. Szabó Aladár felügyelete alatt ez évben is fennállott 
és működött az intézetben a »konfirrnált ifjak egyesülete.* 

A többi öt gimnáziumban is éber őrködés tárgya volt 
a valláserkölcsi nevelés. De kérdem : miért nem tartanak 
mindenütt rendszeres ifjúsági istentiszteleteket ? A vallás-
tanárok szépen elvégezhetnék ezeket. S miért tartják, a 
hol tart ják is, ez istentiszteleteket csak télen, a mikor az 
ifjúságot a meghüléslől féltik? A róm. kath. egyház nem 
törődik se hideggel, se meleggel; ifjúságának ott kell lenni 
a templomban minden alkalommal. A mi iskoláinkat azért 
építették őseink a templomok mellé, hogy a tanuló ifjú-
ság annál könnyebben látogathassa azokat. Felekezeti 
iskolában nem lehet annál előbbvaló kötelesség, minthogy 
vallásukhoz, egyházukhoz hű, azokért áldozni is kész 
egyháztagokat neveljünk. 

A hazafias nevelésre minden iskolában nagy gond 
fordíttatott; de óhajtandó, sőt joggal megkövetelhető, hogy 
ezzel teljesen egyenlő mértékben történjék gondoskodás 
a valláserkölcsi nevelésről is. A mi iskoláink kell, hogy 
ne csak szellemileg képzett, ne csak igaz hazafias érzésű, 
hanem igaz protestáns érzésű és öntudatú ifjúságot is 
adjanak hazának és egyháznak egyaránt. E tekintetben 
nem tartjuk elegendőnek még az ifjúsági istentiszteleteket 
és a rendszeres hitoktatást sem. A szellemben, a tanítás 
és a nevelés általános irányzatában is az egyház iskolái-
nak kell lenniök iskoláinknak. Hogy e tekintelben meny-
nyire felellek meg hivatásuknak a dunamelléki ref. egyház-
kerület iskolái? — a r r a nézve az Értesítők felvilágosítást 
nem adnak ugyan, de szeretjük hinni, hogy a tanári karok 
nem feledkeztek meg, s nem fognak megfeledkezni ezután 
sem arról, hogy ők az egyház iskoláiban működnek és 
hogy ezek az iskolák »mindenestől az egyház testéhez 
tartoznak* és annak » veteményes kertjei* tartoznak lenni. 

K. 

T Á R C A . 

Politika és morál. 
I. 

Mióta Junet P. megirta >A politikai tudomány tör-
ténete a morálhoz való viszonyában* c. nagyszabású 
művét, azó'a többen is foglalkoztak a politikának és 
a morálnak egymáshoz való viszonyával. Kérdésünknek 
is csak javára szolgál az a nagy érdeklődés, a melyet 
újabban az ethikai problémák iránt tanúsítanak, úgy 
hogy ahg van olyan ethikai rendszer, a melyben helye 
nem volna a politika és a morál egymásra való hatása 
kérdésenek. Hegebben az ethikus jogbölcselö, Ahrens elő-
szeretettel foglalkozott vele. Behatóan tárgyalta e kérdést 
nálunk Birtevicey Albert »A politika és a morál* c. 
jeles ifjúkori tanulmányában. Legújabban nagy tért szen-
telt a kerdesnek Stem Lajos a maga »Szociálfilozófiájá-
ban*. s nagy ethikai rendszere mellett egy külön nagy-

szabású tanulmány tárgyává tette azt Paulsen a »Christ-
liche Welt« hasábjain. 

Paulsen, mélyen járó ethikai s a gyakorlatnak szánt 
politikai fejtegetéseit azzal kezdi, hogy: van-e morál a 
politikában ? Joggal megkivánhatjuk-e a politikusoktól, 
hogy politikai ténykedéseiben is a morál parancsát kövesse? 
E kérdés a gyakorlati bölcselet egyik legnehezebb kérdése. 
Ismeretes Bismarck nagyhangú kijelentése: nincs morál 
a politikában, s a feleletek máig is nagyon elágazók. 
Mint Paulsen mondja : Bejahung und Verneinug stehen 
sich hier mit scharfen Gegensatze gegenüber. 

A politikusok, publicisták és történettudósok köré-
ben máig is sokan, sőt a legtöbben azt vallják, hogy a 
morálnak nincs jogosultsága a politikában. Néhány évti-
zeddel azelőtt az ellenkező nézet volt az uralkodó. A 
legszélesebb körökben még a politikai kérdéseknek is a 
morál s a jog zsinórmértéke szerint való megítélését 
vitatták. Ma ellenben ezzel az »ósdi< nézettel szemben 
sokan azt tartják, hogy a politikában a célszerű hasz-
nosság a fődolog, — a hatalom az egyedüli eszköz, s az 
eredmény a főcél. A poliiikai viszonyok óriási újabbi 
átalakulásaiban leljük magyarázatát a politikáról alkotott 
e nézeteknek. 

Az a nézet, hogy a politikának semmi köze a 
morálhoz, a jogbölcselet történetirodalmának tanúsága 
szerint új nézetnek épen 'nem mondható. Legmerevebb 
formájában megtaláljuk azt már a modern politikai elmé-
letek elején, az olasz Machiavelli művében, »A feje-
delemről* szóló fejezetben. Szerinte a fejedelemnek csak 
egy akarata van, s ez az ő hatalmi állásának megtartása 
és növelése, s a mi azt szolgálja, politikailag is szüksé-
ges, az ellenkező pedig elvetendő. A morál mértéke tehát 
a politikai cselekvőségek megítélésénél nem használható-
A hazugság, a csalás, a kétértelműség és kétszinűség, a 
megtévesztés s az erőszak vagy kegyetlenség a politika 
szükségképi eszközei, s csakis a tekintetben ítélhetők meg, 
hogy ügyesen vagy célszerűen használják-e fel azokat a 
politikusok? »Mások — mondja — törekedhetnek képzelt 
dolgok elérésére, én azonban a való dolgok elérésére tö-
rekszem. Azért az oly fejedelemnek, ki a maga uralmát 
fentartani akarja, értenie kell ahhoz is, hogy alkalmilag, 
ha a szükség kívánja, rosz is legyen. Csak arra kell 
igyekeznie, hogy oly bűnök hírében ne álljon, a melyek 
miatt az uralom elveszthető; de ne óvakodjék az olya-
noktól sem, a melyek nélkül uralom fenn nem tartható. 
Mert vannak látszólagos erények, a melyek mellett tönkre 
megy az ember, és vannak látszólagos hibák, a melyek 
nélkül jólétünk nem biztos és nem maradandó*. 

És tovább a 18-ik fejezetben igy ir Macchiavelli: 
»A fejedelemnek csak arra legyen gondja, hogy a tekin-
télyt és az uralmat megőrizze ; — az eszközöket a világ 
mindig tiszteségeseknek és dicséreteseknek fogja tartani. 
Mert a tömeg mindenkor csak a látszathoz tartja magát 
és a beállott események szerint itél. A világban mindig 
csak tömegek vannak*. 

A fejedelem róka és oroszlán legyen egy személy-



ben. Mert »két módja van a küzdelemnek : küzdhetünk 
a törvénynyel és küzdhetünk erőszakkal. Az első az 
emberek szokása, a második az állatoké ; de gyakran 
nem elegendő az első mód, és a másodikhoz is hozzá 
kell nyúlni. A fejedelemnek tehát tudnia kell úgy az em-
ber, mint a ragadozó állat szerepét játszani. A ragadozó 
állatok fajából pedig szüksége van mind az oroszlán, 
mind a róka természetére; mert az oroszlánt könnyen 
tőrbe ejtik, a róka pedig nem képes a farkassal megküz-
deni. Tehát a rókaalak szükséges, hogy a hálót, melybe 
keríteni akarják, k ikutassa; az oroszlán álarca pedig, 
hogy a farkasokat elűzze. A ki csak az oroszlánt já tsz-
sza, az nem érti a maga dolgát; mert az okos fejedelem-
nek nem szükséges, sőt nem is szabad szavát megtartani, 
s ki kell bűvnia azon Ígéretek beváltása alól, a melyek 
érdekeivel ellenkeznek*. 

Az angol Ilobbes Tamásnál mélyebb felfogását és 
folytatását találjuk e gondolatoknak. Nála a politikai 
utilitarizmus az emberi természet pesszimisztikus reáliz-
musával egyesül. Az emberek, lényegüket tekintve merően 
önző lények, kiket csak félelemmel lehet féken tartani. 
Szükséges hatalmi eszköz tehát az, a mely félelmet okoz 
és tekintélyt szerez. A német Schopenhauer gondolatai 
is e nyomokon haladnak. Az állam hatalom, s mint ilyen 
félelem által uralkodik. Megtaláljuk különben e gondola-
tot már Macchiavelli müvének 17-ik fejezetében is eképen: 
»Az emberek könnyebben bántják meg azt, kit szeretnek, 
mint azt, a kitől fé lnek; mert a hála köteléke — az 
emberi természet hitványsága folytán — elszakad, ha az 
önérdekkel összeütközik, a büntetéstőli félelem azonban 
soha sem szűnik meg«. 

S a mi a hatalomnak befelé való biztosításáról áll, 
fokozottabb mértékben áll annak kifelé való érvényesíté-
séről és biztosításáról is. Azt mondják e morálellenes 
politikusok, hogy az államok között nem jogi hanem 
csak hatalmi viszony van, mert mindegyiknek annyi a 
joga, a mennyi a hatalma. Az államnak fogalmában rej-
lik ez. Az állam a legfőbb hatalmi és jogi egység. Felette 
nem áll valamelyes jog, biróság vagy jogi hatalom, 
mert különben megszűnnék lenni önálló államnak. 

Természetesen azok között, kik nem tagjai valamely 
jogi közösségnek, hanem pusztán mint természeti lények 
állanak egymással szemben, csak természeti állapotról, 
az az háborús állapotról lehet szó, a hol kizárólag »az 
erősebbnek joga* a döntő. Háború különféle módon 
viselhető; ágyúkkal és páncélos hajókkal épúgy, mint a 
diplomácia és a megtévesztés eszközeivel. A békekötések 
csupán a hadviselésnek valamelyes latens formájára való 
átmenetet jelentik. A készülődések, a kémkedés, a meg-
vesztegetések s a háborúnak diplomáciái készületei soha 
sem szűnnek meg. Mindkét részen csak az lehet a célja 
a békekötésnek, hogy jobb viszonyok beálltával előkészí-
tője legyen az ujabbi hadviselésnek, mely gazdagabban 
jutalmazza a rizikót és a háború áldozatait. A háború-
nak törvénye azonban e z : meggyöngíteni az ellenséget 
bármilyen eszközökkel, egészen a megsemmisülésig. 

S a mint az államok között nincs jogi. úgy nincsen 
morális viszony sem. Az államférfiúnak kizárólag a maga 
országának érdekeit kell szem előtt tartania. Tehát nin-
csen morál a politikában, a hol — mint Kossuth Lajos 
mondja — »az érdekek és nem az érzelmek«, határoz-
nak. Ez állásponton tehát a politika ideálja a rideg 
állameszély. 

S a história is bizonyít e theoria relativ jogosult-
sága mellett. Macchiavelli »fejedeleme* az életből van me-
rítve, és hőse Borgia Cásar, a XV. század olasz poli-
tikusa a maga egész teljességében. A politikai hatalomra 
való törekvésnél a morális szempontok nem dönthetnek. 
A politikában minden eszköz jó, ha célhoz vezet. Tehát 
helyén van a hazugság, a csalás, a rászedés, a meg-
tévesztés, az erőszak, sőt gyilkolás is, mint egykoron 
Athenében, Spártában és Syrakuséban. A fényes politikai 
siker a fődolog, az eszközök csak másodrendűek. Példa 
rá Nagy Sándor, Cásar, Augusztus, a Borgiák, a Medi-
ciek és IV. Henrik. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Egyházi értekezlet a külső-somogyi 
ev. ref. egyházmegyében. 

Egyházmegyei közgyűlésünk szeptember 11-én tar ta-
tott meg, Bocsor Lajos esperes és SárJcözy Béla gondnok 
urak elnöklete alatt. Templomi istentisztelet után már reggeli 
8 órakor megnyittatott az ülés, s ezután a kellőleg elő-
készített ügyek egymás után gyors tempóban letárgyaltattak, 
és nemcsak a közgyűlés, de a bírósági ülés is még az 
nap véget ért. 

A gyűlés lefolyásáról a következő főbb vonásokban 
referálhatok: Megnyitás és a képviselők igazolása után, 
előterjesztetett a szavazatbontó bizottság jelentése, mely 
szerint az üresedésben volt vil. tanácsbirói tisztségre Vizsolyi 
Ákos p.-péli nagybirtokos, az egyházi és politikai téren 
egykor nagy szerepet játszott néh. Vizsolyi Gusztáv fia 
választatott meg a szavazatok nagy többségével. Sajnáltuk, 
hogy az új tanácsbiró úr, kiben egyházmegyénk kormányzó 
testülete egy nagy tekintélyű s buzgó tagot volt szerencsés 
nyerhetni, közbejött külföldi utazása miatt meg nem jelen-
hetvén, székét ez alkalommal el nem foglalhatta. 

Az esperesi évi jelentés ezúttal kisebb terjedelem-
ben és szűkebb keretek közé szorítva, de a megszokott 
alapossággal számolt be az egyházmegye egy évi életéről 
s a felmerült fontosabb mozzanatokról. Kifogásolja min-
denekelőtt, hogy a lelkészi kongrua, az utóbbi időben 
már csak negyedévi részletekben adatott ki az erre jogo-
sultaknak, kik az igy eldarabolt segélynek csak kevés 
hasznát vehetik; mire nézve felkéri az egyházmegye a 
ker. közgyűlést, hogy ez a konvent útján tegyen lépést 
a kormánynál az elébbi gyakorlat visszaállítása iránt, 
vagyis, hogy a segélyösszegek ezentúl is félévenként szol-



gál tassanak ki. — Jelenti ezután, hogy Somogy vármegye 
tanfelügyelője, egy miniszt. rendeletre hivatkozással a r ra 
utasí tot t néhány — s különös, hogy csakis néhány — 
iskolaszéki elnököt, hogy a tanítói korpótlékot ne félévi, 
hanem havonként i részletekben szolgáltassák ki a jogosult 
t an í tóknak ; mig Tolna vármegyében ily nemű intézkedés 
nem történvén, ott havi, emitt félévi részletekben kapják 
az illetők segély-járulékaikat, mely különböző el járás számos 
panasz ra , gyanúsításra, sőt összeütközésre is vezetett már 
lelkész és tanító között. A közgyűlés Somogymegye tan-
lelügvelőjének intézkedését, sőt az általa hivatolt minisz-
teri rendeletet törvénybe ütközőnek találván — mert az 
1893. évi XXVI . t.-c. kategorice félévi részletekről szól 
— felterjeszti ez ügyet a kerületre, hogy ez a tanügyi 
kormányná l a m a sérelmes intézkedés hatályon kivül helye-
zése iránt tegye meg a lépéseket. Ugyanezen tárgygval 
kapcsola tban, felemlítvén a jelentés, hogy mig a somogyi 
részen levő iskoláink tanítói nyugdíj járulékát , törvény-
hatósági intézkedés folytán, mindenüt t a polgári községek 
pénztára fizeti, addig Tolnában ez a teher iskolafentartó 
s szegény sorsú egyházainkra nehezül : felkérendőnek ha tá -
rozta a közgyűlés Tolna vármegye törvényhatóságát a r ra , 
hogy a somogyihoz hasonló intézkedést tenni, s illetőleg 
a polgári községeket a tanítói nyugdíj járuléknak rendes 
költségvetésükbe leendő beillesztésére utasítani szíveskedjék. 
S nincs is semmi kétségünk, hogy a törvényhatóság, 
mely fennkölt, gondolkozásának és a kultura iránti érdek-
lődésének, gyönki iskolánk javára tett 100 ezer koronás 
millennáris a lapí tványával oly gyönyörű bizonyítékát adta, 
egyházmegyénk ezen mél tányos kérését teljesíteni fogja. 

Segélyekről levén szó, eszmerokonságnál fogva egy 
nagy fontosságú indítványt vetett fel ezután az esperesi 
je lentés , melyet a közgyűlés is helyeselve tett magáévá . 
Az egyházkerületi s közalapi segélyeknek az utóbbi évek-
ben történt céltalan elforgácsolását, s illetőleg ennek meg-
szüntetésével egy célravezetőbb intézkedés megtételét érinti 
ez indítvány. Sajnálat ta l látjuk ugyanis, hogy a közalapi 
segélyek az ú jabb időben, a rengeteg számú kérvénye-
zők miatt 5 0 — 6 0 koronára szállottak alá; és egyházke-
rületünk segélypénztárainai is az a könyörületre valló 
elv jutott ervenyre, hogy — ha csak lehetséges — egy 
kérő se bocsáttassék el üresen, a minek folytán adtunk 
aztan segélyt boldognak, boldogtalannak úgy, hogy abból 
a valóban szűkölködőt talpra nem állítottuk, legfeljebb 
hozzászoktat tuk ahhoz, hogy minden évben űira kérjen és 
ta r t sa a markát az a lamizsnára . Van néha v leányegy-
hazunk, mely másfél évtized alatt közel máslélezer forint 
segelyben részesült a különböző alapokból, és mi az 
e r e d m é n y ? Az, hogy mivel apróbb összegekben kapták 
azt, ép oly nyomorult szegények most is, mint voltak-
míg ha egy összegben nyerik : a laposan lábra állhattak volna. 
Óhaj t ja tehát egyházmegyénk, és ez óhaj tasát melegen 
a ján l ja is a főtiszteletü egyházkerületnek, hogy legalább 
a saját rendelkezésünk alatt levő alapokból, a konventi 
tökesegélyezes mintá já ra , bizonyos sorrendet tartva, nagyobb 
összegű segelyek osztassanak ki a valóban szükségben 

levőknek, melylyel azok igazán és alaposan felsegélhetők 
legyenek. 

A valláserkölcsi élet — a jelentés szerint — nem 
mutat hanyatlást gyülekezeteinkben, s ál talában kielégítő-
nek mondható. Az áldozatkészség is élt és működött a 
mult évben is híveink lelkében, minek bizonysága az a 
számszerűleg is kitüntetett tekintélyes összeg, a mely az 
egyházi és iskolai ügyek elébbvitelére fordíttatott, s melv 
semmi apadás t nem mutat a mult éviekhez képest. A 
béke, egy gyülekezet kivételével, — hol azonban csak 
a lelkész és tanító között merültek fel kiegyenlítendő 
ellentétek, — sehol sincs megzavarva. 

Sa jnosan értesültünk azonban arról, hogy a misz-
lai és kilitii iskolákban a vallástanítás nem felel meg 
a legelemibb kívánalmaknak sem, s mondhatni , teljesen 
el van hanyagolva. A közgyűlés most még megelégedett 
azzal, hogy az illető tanítókat nagyobb lelkiismeretességre 
és szorgalomra utasította. 

A tanügyi jelentés, a szokásos statisztikai adatok-
kal számolt be, és különösebb intézkedéseket nem tett 
szükségessé. 

Majd a számvevőszék terjesztette elő jelentését az 
egyházmegyei pénztárakról , melyek rendben levőknek 
találtattak, s a lelkészi gyámpénztárból az özvegyek és 
á rvák segélyjáruléka, a számszék javasla ta szerinti össze-
gekben kiuta lványozta tok. Ez utóbbi pénztárra vonatkozó-
lag kimondatott , hogy az elhalt vagy azután elhalálozandó 
lelkészeknek esetleges tőketartozásai , az özvegy s illetőleg 
árvák járulékából két év alatt törlesztendők s illetőleg tar-
tandók vissza az egyházmegyei pénztárnok által. 

A gondnoki számadásokról szintén a számszék jelen-
tette, hogy azok, a m.-gyönki számadás kivételével, min-
den egyházból beküldettek, s felülvizsgáltatván, megerő-
síttettek. E pontnál utasította a gyűlés az egyházakat, 
hogy az egyházkerület mult évi határozatához alkalmaz-
kodva, már a folyó évről beadandó számadásaikat — 
visszautasí t tatás terhe alatt — korona-értékben vezessék; 
s továbbá, hogy a tanítói korpótlék cimén nyert állam-
segélyről is, a rendes egyházi számadás bevételi és kiadási 
rovataiban mulhatlanul elszámoljanak. Azon tapasztalat 
folytán, hogy az adóslevélre vett egyházi adó, mint kama-
tozó töke után, sok helyütt még a 1 0 — 2 0 krajcárnyi 
kamatok sem haj ta tnak be pontosan, megújíttatott azon 
régebbi határozat , hogy az ily tőkék egy év alatt fel-
mondassanak, s a lanyhaságból hátralékban maradt 
kra jcáros kamatokat a számadó gondnokok megfizetni 
tar toznak. 

A közalaphoz, az egyházkerületi-, államsegély- és 
Baldácsy-alap pénztárához ezúttal is nagyszámú segély-
kérvény nyújtatott be. melyeknek elintézése után a Szelle-
féle ösztöndíjért folyamodó kecskeméti és gyönki tanulók 
részesülési iránya állapíttatott meg, azon egyházmegyei 
kulcs a lapján , hogy — elégséges bizonyítvány figyelembe 
nem vétetvén — a jeles osztályzatú két részt, a jó pedig 
egy részt nyer a segélyből. 

Az egyházak és egyesek kisebb fontosságú, s gyors 



egymásutánban letárgyalt ügyei között említendőnek tar-
tom Csepely és Teleki azon panaszát, hogy a tanítói kor-
pótlék állami fedezése iránt ismételve benyújtott kérel-
mökkel másod izben is elutasíttattak, és pedig épen meg 
nem állható indokolással. Ujabb okiratok beszerzésére 
utasí t tat tak, s ügyök egyúttal felterjesztetik, miként a 
mult évben is, az egyházkerületi gyűlésre. 

Az összes ügyek letárgyalása után fordult elő egy 
érzékeny jelenet is, a melyről szintén meg kell emlékez-
nem. Felállott Gózon Gyula kilitii lelkésztársunk, s elő-
adván, hogy, mostani állását, az isteni gondviselés intéz-
kedése folytán rövid hetek múlva a solti egyházmegyében 
levő dömsödi lelkészi állással fogja felcserélni, — megható 
szavakban s remegő hangon vett búcsút egyházmegyénk-
től, melynek kebelében, annyi szeretettel és bizalommal 
találkozva, ifjú és férfikorának legszebb éveit töltötte, 
egyúttal soha el nem múló háláját és köszönetét tolmá-
csolván a lelkésztársak, a tanítók és mindazok irányában, 
a kik őt szeretetökkel s bizalmukkal elhalmozták. Köz 
gyűlésünk, távozó lelkésztársunknak 25 éves hivatalos-
kodása idején, tanügyi elnöki, számvevői és tanácsbirói 
minőségben szerzett érdemeit jegyzőkönyvi elismeréssel 
jutalmazta, s ismeretlen új út jára áldáskivánataival bocsá-
totta el. 

Miután még egyházkerületi képviselőkül, titkos szava-
zással, Varjas Gábor f.-nyéki lelkész és Vörös János világi 
tanácsbiró urak megválasztattak, s némely apróbb bírósági 
ügyek is elintézve lette*: a népességben meglehetősen 
megfogyatkozott gyűlés, esperes úr záróimájával, esti 6 óra-
kor bezáródott. 

Jövő évi közgyűlésünk helyéül Tab község jelöl-
tetett ki. 

Kálmán Gyula. 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 
A pesti ref. egyházmegye szeptember 26-án Budapesten, 

Szánthó János esperes és Teleld József gondnok elnöklete 
alatt tartotta meg ez évi közgyűlését. Lelkészek, képvi-
selők, tanácsbirák csaknem teljes számban megjelentek. 
Ott láttuk köztük dr. Darányi Gyula, dr. Freysinger Lajos, 
Kontra Kálmán, Halász Zsigmond, dr. Nagy Dezső, gróf 
Ráday Gedeon tanácsbirákat ; dr. Csiky Kálmán, dr. Kiss 
Károly, Szőts Farkas , Vámossy Mihály, dr. Vargha Bá-
lint stb. képviselőket. 

A gyűlést Szánthó János esperes kenetes imája után 
Teleld József gróf nyitotta meg rövid, de csinos beszéd-
del. Közállapotaink terén beteges szimptomák mutatkoz-
nak, mondá. A vakhit és hitetlenség között hányódik az 
egyház hajója. Komoly feladatunk, hogy kifelé szilárdan 
védjük igazainkat; nem provokálva, nem aggressziv mó-
don, de bátor hittel és meleg szeretettel ; mert a feleke-
zeti izgatás és támadás az egész vonalon megindult elle-
nünk. Komoly feladatunk, hogy bent híveink hitbuzgóságát 
és egyházi hűségét minden erkölcsi eszközzel, iskolában, 
templomban, társadalmi úton és irodalmilag növeljük és 

erősítsük. Végül kegyeletes szavakban emlékezett meg a 
Szász Károly püspök urat ért családi csapásról. 

A tagok igazolása és a jegyzőkönyvhitelesítők kine-
vezése után Szántlió János esperes olvasta fel esperesi 
jelentését. Meleg szavakban emlékezett meg a tűzvész által 
elpusztított Tótfalu szomorú helyzetéről, a hol templom, 
torony, iskola, paplak stb. leégett és 150 reform, család 
hajlék nélkül maradt. — Kéri a közgyűlést: rendeljen el 
Tótfalu részére gyűjtést az egyházmegye minden gyüle-
kezetében ; a mit a közgyűlés engedélyezett is. Majd az 
egyes gyülekezetek valláserkölcsi állapotát ismertette, a 
mely az egyházak többségében kielégítő, de egyes helye-
ken hanyatló. A mindennapi iskolázás emelkedőben van, 
de az ismétlő iskolázás gyenge lábon áll, a mint az a 
tanügyi bizottság jelentéséből látható. A gyülekezetek anyagi 
helyzete kielégítő. A hitfelekezeti izgatás és t ámadás 
napról-napra élesebb, a felekezetközi viszonyok kezdenek 
elmérgesedni. Gyógyírul a Krisztus szellemének térfogla-
lása és a hazafiság erősödése kínálkozik. 

A lelkészi gyámintézet állapotáról kimerítő jelentést 
hallottunk a számvevőszék részéről. A pénzek és értékek 
átszámolása a régi pénztárnoktól az újnak megtörtént. 
Hiány nincs, de az eddigi kezelés kissé lompos lehetett, 
mert a kötvényre kiadott pénzek után több mint ötezer 
korona a hátralék, s a belépési illetmények törlesztése is 
lanyhán folyik. Jövőre azonban szigorúbb kezelés várható, 
mert a mult évben kidolgozott kezelési szabályzat szaba-
tosabb rendszert és szigorúbb ellenőrzést ir elő. Az 
értékpapirosok bankban való kezelése elrendeltetett. 

A gyülekezetek számadásairól és számviteléről 
Földváry László számvevő tett jelentést. A számadások 
mindenütt rendben vannak. Csak Monor és Gyömrö nem 
adtak be számadást. Gyűlés az illető lelkészeknek és gond-
nokoknak szigorúan meghagyta, hogy számadásaikat 
november 1-ére beadják, különben az ő költségükön a 
hely színére száll ki a számvizsgáló szék. — A gyüle-
kezetek vagyon-kimutatása az egész traktusból még nem 
volt összeállítható. Az >Isten dicsőségére« való önkéntes 
adakozás az egyházmegyében 2780 koronára megy, a mit 
a közgyűlés örömmel vett tudomásul. 

A tanügyi bizottság jelentése, a melyet Molnár Albert 
bugyii lelkész terjesztett be, a mindennapi iskolázás álla-
potát jónak mond ja ; több jeles tanítót és iskolát név-
szerint kiemel. De az ismétlő iskolázást hiányosnak 
mondja. A vallásoktatás hiányos, az egyházi éneklés el 
van hanyagolva. E lényeges bajokon segíteni kell. Tan-
ügyi bizottság a Heidelbergi Káté behozását s a vallásos 
éneklés gondosabb tanítását javasolja, a mit a közgyűlés, 
Szőts Farkas, dr. Freysinger Lajos és dr. Nagy Dezső 
nyomatékos felszólalására akként fogadott el, hogy a lel-
készeknek és körlelkészeknek a vallástanításra való lelki-
ismeretes felügyeletet szigorú kötelességévé tette; esperest 
pedig fölkérte, hogy egyházlátogatás alkalmával mind a 
vallásoktatás, mind az egyházi énektanítást számon vegye, 
és tapasztalatairól az egyházmegyei közgyűlésnek jelen-
tést tegyen. Közgyűlésre elszomorítóiag hatott az a mél-



tán leverő jelenség, hogy egyes gyülekezetekben a gyer-
mekek és az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése ily gyarló 
lábon áll. 

A személyi ügyek közül fölemlítem, hogy Vörös 
Károly váci lelkész, betegségére való tekintetből, a lelkészi 
főjegyzői állásáról lemondott , s hogy gróf Ráday Gedeon, 
nagy elfoglaltsága indokából, tanácsbirói tisztéről lekö-
szönt. Helyök betöltését a közgyűlés elrendel te; a szava-
zatok beadásának határ idejéül december 1-ső napjá t tűzte 
ki. Két ú jonnan választott tanító, egy férfi és egy nő, a 
hivatali esküt letette. Egyházkerületi képviselőkül Földváry 
László és Mádv Lajos lelkészek, Halász Zsigmond és 
Kontra Kálmán tanácsbirák választat tak meg. A Buda-
pesten állandósított bárom lelkész-jellegü rendes hitoktató 
a lelkészi ka rba bekebeleztetett . Szappanos Károly volt 
lelkész, H . -M-Vásá rhe ly re költözött t o rna taná r kérelmét, 
hogy még pár évig a lelkészi gyámintézet kötelékében 
maradhasson , közgyűlés, mint az alapszabályokkal ellen-
kező kívánságot elutasította. 

A budapest i anyaegyház és a budapesti német leány-
egyház között a változott viszonyok által szükségessé vált 
megújí tott egyezséget a közgyűlés minden vita nélkül 
megerősítésre a ján l ja az egyházkerületnek. 

A fóthi, péceli és dabasi egyházak föld-eladási és 
vásárlási ügyei megerősítés végett az egyházkerületre föl-
ter jesztetnek. 

A gyóni egyház néhány tagjának egyházi adó-ügyben 
beterjesztet t panasza au tonom elintézés végett letéietett 
a gyóni presbi tér iumhoz. 

A rákospalotai egyház a m a kérelmét, hogy eladott 
földeiből begyült tőkepénzét a takarékpénztárból kivehesse 
és ot thon, az e célra szervezett bizottsága által házilag s 
igy jövedelmezőbben kezelhesse, — közgyűlés azzal a 
megszorí tással véli teljesíthetőnek, hogy a már befolyt 
százhúszezer frt marad jon takarékpénz tá rban s az ezután 
befolyó földárakból is csak mintegy ha tvanezer frt adas-
sék ki a kért módon való házi kezelésre. 

Több csekélyebb jelentőségű tárgy elintézése után 
a közgyűlés a késő délutáni ó rákban berekesztetett . 

Tudósító. 

A tiszai evang. egyházkerület közgyűlése. 
A tiszai evang. egyházkerület szeptember 25— 28. nap-

ján, Szentiványi Árpád felügyelő és Zelenka Pál püspök 
elnöklete alatt Eperjesen tartotta meg az idei. valóban 
impozáns közgyűlését. Impozáns volt e gyűlés úgy az 
elnökség fogadásában, mint hozott határozatai fontossá-
gában . 

A kerület elnöksége már 24-én délután megérkezett 
s ugy a püspököt, mind a felügyelöt nagy ünnepélyes-
séggel fogadta az egyház elöljárósága és a kollégium kép-
viselete. Másnap délben megismétlődtek az üdvözlések, 
a mikor az egyház, a kollégium és a vármegye küldött-
ségei tisztelegtek az elnökségnél. Az egyház nevében ifj. 
Draskóczy Lajos, a kollégium nevében Méray Aurél kol-
légiumi helyettes felügyelő, a vármegye nevében Ta'uy 
József al ispán mondtak üdvözlő beszédeket, a melyekre 

részint Zthnka püspök, részint Szentiványi felügyelő vála-
szoltak. 

A közgyűlést megelőzőleg, szeptember 25-én délután 
a közigazgatási, nyugdíj-, Baldacsy- és gyámintézeti bi-
zottságok tartották meg előkészítő üléseiket, s mar eze-
ken tárgyalás alá kerültek s részben el is intéztettek a 
közgyűlés legfontosabb tárgyai. Ugyancsak 25-én délután 
tartatott meg a gyámintézeti istentisztelet,a melyen Geduly 
Henrik nyíregyházai lelkész tartott, I. Móz. 8 : 22. alap-
ján gyönyörű egyházi beszédet, a vegyes-kar pedig, Szánik 
Ernő theol. énektanár vezetese alatt Beethooven egy remek 
szerzeményét adta elő. A gyámintezet javára ofTertorium-
képen 32Ó korona folyt be. A folytatólag megtartott 
gyámintézeti közgyűlésen, az évi jelentések meghallgatása 
mellett a segélyek osztattak ki és egyéb, a gyámintézettel 
rokon ügyek nyertek elintézést. Á 800 koronás nagy 
szerete t -adomany a tűzvész által nagy károkat szenve-
dett kis-szebeni tót egyháznak ju tot t ; 15 egyház része-
sült 1 0 0 — 1 0 0 korona segélyben ; a Hermán- Szentiványi-
és Radványi-féle alapítványok kamatai három egyház 
közt osztattak ki; az eperjesi nőegylet által adományo-
zott úrvacsorai kelyhet az ózdi missziói egyház nyerte 
el. ö rvende tes tudomásul vetetett, hogy a gyámintézeti 
gyűjtés a kerületben 8067 koronát eredményezet t ; hogy 
a Gusztáv Adolf-egylet a kerület szegény egyházai részére 
7000 korona segélyt küldöt t ; hogy Zelenka püspök, immár 
tizennegyedszer, ismét 200 koronát, Radvanvi István pedig 
100 koronát adtak az intézetnek a szegeny lelkészek közt 
leendő kiosztás végett. Tudomásul vette Dianiska Andor 
egyházi elnök mandá tumának leteltét és elrendelte az uj 
elnökválasztást . Végül a balassa-gyarmati egyetemes gvám-
intézeti közgyűlésre választották meg az intézet kép-
viselőit. 

A gyámintézeti istentisztelet után, este 7 órakor a 
kollégiumi ifjúság fáklyás zenével tisztelte meg az elnök-
séget, a mely alkalommal líölder Jenő, a jogakadémiai 
i f júság elnöke mondott talpraesett beszédet. Az első napot 
a Fekete Sas vendéglő termeiben tartott közvacsora fe-
jezte be. 

Szeptember 26 án, Glauf Pál templomi imája után, 
a főiskola dísztermében nyilt meg a tulajdonképeni köz-
gyűlés, a gyűlési tagok és a nagyközönség impozáns rész-
vétele mellett. Á gyűlést Szentiványi Árpád felügyelő 
üdvözölte meleg szavakkal, azután pedig kiterjeszkedett 
beszédében a mai sa jnála tos társadalmi és felekezetközi vi-
szonyokra, és komoly, éber őrállásra hívta az egyház 
tagjait. Régen volt szükség a r ra — mondá — hogy any-
nyira őrt álljunk és elfoglalja mindenki a maga helyét, 
min t épen ma, a mikor a társadalmi élet terén napról 
n a p r a szaporodik azoknak a száma, a kik mindent, a mi 
törvényes, minden, a mi rend, fel akarnak forgatni. I jesztő 
rémként merült tel a legújabb időben az anark izmus is. 
Mindezt a mai taní tás és nevelés félszegsége idézi elő; 
mert bár megtömik az ifjúság fejét mindenféle tudománv-
nyal, de lelkének valláserkölcsi nevelésével nem gondol-
nak. Szükség van tehát az őrállásra s ar ra a törekvésre, 
hogv az evangélium vallási és erkölcsi erőivel újjászü-
lessék a társadalom, mert társadalmi bajainkat puszta 
büntetéssel orvosolni nem lehet. Majd azutan igy folyta t ta : 

• Tisztelt kerületi gyűlés, szükséges ezenkívül, hogy 
őrt álljunk felekezeti szempontból is, hiszen azt is tudjuk, 
hogy a vallási türelmetlenség — talán azt mondhatnók : 
vallási gyűlölet — az utolsó időben nagyon elterjedt. Leg-
jobban bizonyítja ezt és legpregnánsabb példát nyújt erre 
— nem szeretek ugyan politikát a kerületi gyűlésben fel-
hozni, de most kénytelen vagyok — a politikai néppárt. 
Hiszen azok meg az ország törvényhozásai is felekezeti 
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alapra akarják fektetni . . . Hogy mennyire szükség van 
a protestáns hivek őrtállására, mutatja az az ünnep, a mit 
nem régen, alig egy hónapja tartottak meg. A keresz-
tyénség 900 éves ünnepét megtartották, a nélkül, hogy 
a protestánsokat a résztvevésre felszólították volna. Pedig 
mily szép ünnepély lett volna az, ha Magyarország ösz-
szes keresztyénei együtt ünnepeltek volna. Nem szólítottak 
fel bennünket, mintha nem is lennénk keresztyének. Pedig 
mi is csak ügy imádjuk az egy igaz Istent és a hazát, 
és bizunk az Úr Jézus Krisztus segítségében.« 

Az elnöki megnyitó után megtörtént az egyház-
megyék és iskolák képviselőinek igazolása; — elrendelte-
tett a Glauf Pál lemondása folytán megürült főjegyzői 
állásra és a törvényszék tagjainak kiegészítésére a szava-
zás, utána pedig következett a gyűlés második fő moz-
zanata, a püspöki évi jelentés felolvasása. A jelentés elvi 
részét lapunk mult heti számában már közölvén, annak 
tartalmát, felesleges ismertetnünk, csupán azt jegyezzük 
meg, hogy jelentése végén formális indítványt tett a püspök 
az iránt, hogy a keresztyénségnek és a királyságnak 
900 éves jubileuma az év utolsó napi istentiszteletek 
alkalmával ünnepeltessék meg minden gyülekezetben, s 
ezt az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és 
határozattá emelte. 

Jelentése bevégeztével meleg ovációban részesítette 
a gyűlés szeretett és tisztelt püspökét. A gyűlés és a 
kerület érzelmeit Meslcó László tolmácsolta, a melyre a 
püspök meghatottan válaszolt. A mikor válaszában fel 
említette, hogy most töltötte be papságának 36-ik és 
püspökségének 10-ik évét, — még lelkesebb lett a szív-
ből fakadt ováció, a melynek lecsillapulása után, Szent-
iványi elnök indítványára kimondta a közgyűlés, hogy a 
püspöki jelentést egyhangúlag elfogadja és jegyzőkönyvbe 
iktatja. 

Tudomásul vette ezután a gyűlés, hogy a politikai 
községek egyházi beosztására vonatkozó szabályzat végre-
hajtatott , s hogy egyházkerületi főjegyzővé újra Glauf 
Pál választatott meg és betöltettek a megüresedett tör-
vényszéki tagságok is. Elfogadta a tanítók gyűlési kép-
viseletére vonatkozó szabályrendeletet, s annak alapján 
meg is választotta a tanítók képviselőit Bogsch és Jurin 
tanítók személyében. 

A délelőtti gyűlésnek még a lelkészválasztási szabály-
rendelet, a nyugdíjintézet válságának megszüntetésére 
vonatkozó bizottsági indítvány és a missziói körök szer-
vezésének a kérdése képezték fontosabb tárgyait. A két 
előbbi hosszabb s meglehetős éles vitát provokált. A 
gyűlés a lelkészválasztási szabályrendelet-javaslatot az 
egyházmegyékhez tette le véleményezés végett; a missziói 
körök szervezése ügyében beterjesztett javaslatot elfogadta, 
— a nyugdíjintézetre vonatkozó javaslat részlétes tárgya-
lását pedig a másnapi gyűlésre tűzte ki. 

Délben közebéd volt, a melyen az első felköszöntőt 
Szentiványi felügyelő mondta a k i rá lyra ; délután pedig 
a gyűlés tagjai Sóvárra rándultak ki, hol Almássy Sándor 
erdőtanácsos fogadta őket vendégeiül. 

A második napi (27-ki) ülés első tárgya az eperjesi 
főiskoláról szóló jelentés volt, a melynek örvendetes adatai 
alkalmat adtak a gyűlésnek arra, hogy meleg ovációkban 
részesítse a főiskola tanárait , különösen pedig dr. Horváth 
Ödönt, a jogakadémia regeneráló igazgatóját. Tudomásul 
vette a gyűlés a kongrua kiutalványozása és a kerületi 
névtár kiadása felől a püspök által tett jelentéseket; némi 
vita után elfogadta az egyházak háztartásának kimutatá-
sára készített mintákat, azután pedig a nyugdíjintézet 
ügyében beterjesztett s bizottságilag elfogadott javaslatot 
vette részletes tárgyalas alá, s azt, hosszabb vita után 

el is fogadta E szerint a nyugdijjogosultak 37 százalek 
levonásával kapják csak meg illetményeiket; azon lelkészi, 
tanári és tanítói özvegyek részére pedig, a kik a nyugdíj-
intézet felállítása előtt lettek özvegyekké, egy űj alapot 
létesítenek, a melyhez a kerület 2000, a lelkészek pedig 
10—10 koronával járulnak évenként. 

Az egyetemes gyűlésre küldendő képviselők meg-
választása után az erdélyi ref. igazgató-tanácsnak az 
»erdélyi püspök* cim ügyében kelt átirata került tárgya-
lás alá, s a közgyűlés, hozott határozata által újra meg-
bizonyította hagyományos szabadelvűségét és protestáns 
önérzetét. 

Az átiratot dr. Zelenka Lajos világi jegyző olvasta 
fel, majd megindokolván a miniszteri rendelet jogtalanságát 
és tarthatat lanságát , határozati javaslatot terjesztett be 
az iránt, hogy tegye magáévá a gyűlés az erdélyi ref. 
igazgató-tanács feliratát és mondja ki, hogy mivel a minisz-
ternek az »erdélyi püspök* cimet statuáló rendelete az 
érvényben levő állami és a királyilag szentesített egyházi 
alaptörvények szellemével és világos szabványaival ellen-
kezik, és igy a prot. egyházakra nézve sérelmes, — s 
mivel a miniszteri pótrendelet a sérelmet nem orvosolta, 
meri hiszen a prot. egyházak jogának puszta akadémikus 
elismerése nem lehet orvoslás: az erdélyi ref. egyházkerület 
feliratát pártolólag és azzal a kérelemmel terjeszti fel az 
egyetemes gyűléshez, hogy intézzen feliratot a kormány-
hoz és a sérelemnek, a miniszteri rendelet teljes hatályon 
kivül helyezése által leendő orvosoltatását követelje. 

A közgyűlés az előadói javaslatot, minden hozzá-
szólás nélkül, nagy lelkesedéssel el is fogadta. Illesse érte 
méltó tisztelet és elismerés. 

A kéri és a nagygeresdi egyesség alapján készült 
s a két testvér egyház között a filiákra és szórványokra 
vonatkozó szerződés szövegét Terray Gyula főesperes 
terjesztette ezután elő és ajánlotta elfogadásra. A pán-
szlávok nevében Janoska György heves támadást intézett 
a javaslat ellen; de ezzel csak arra adott alkalmat, hogy 
a higgadtan és hazafiasan gondolkozó gyűlési tagok meg 
valóságos tüntetést rendezzenek mellette. A gyűlés azután 
nagy lelkesedéssel el is fogadta az egyességet. 

Tudomásul vették és helybenhagyták ezután a 
Baldácsy-alapítványról szóló számadást és szétosztották a 
kerületnek jutott összeget. Kapott 19 egyház 1700, 9 lel-
kész 720, s 25 lelkészözvegy 1780 korona segélyt. — A 
Baldácsy-alap kezelő bizottságába a kerület három évi 
mandátummal Zelenka Pál püspököt és Szentiványi Árpád 
felügyelőt küldte ki rendes tagokul, póttagul pedig Glauf 
Pál főjegyzőt választotta meg. 

Az eperjesi jogakadémia segélyezésének ügyéről 
Zelenka püspök tett jelentést és javaslata alapján ki-
mondta a közgyűlés, hogy az evangélikus egyháznak ezen 
egyetlen és a legszebb virágzásnak örvendő jogakadémiá-
ját a legnagyobb áldozatokkal is fentar tandónak és fej-
lesztendőnek tartja, a miért is az egyetemes gyűléshez a 
segélyezés ügyében beterjesztett kérelmét most is meg-
újítja, a kerület egyetemes gyűlési képviselőit pedig meg-
bízza, hogy a kérelemnek kedvező elintézésére minden 
lehetőt kövessenek el. 

Ugyancsak Zelenka püspök előterjesztésére megsür-
geti a kerület a budapesti egyetemen felállítandó prot. 
theol. fakultás és az állami dotáció felemelése tárgyában 
az egyetemes gyűlés elé terjesztett, de érdemlegesen még 
el nem intézett kérelmeinek elintézését. 

Helyeselte a Luther-társaság tankönyv-kiadó szán-
dékát és a Társaság részére 400 korona segélyt szava-
zott meg. Indítvány tétetett a tót Tranoscius-egylet hasonló 
segélyezése iránt is, de miután ez iránt formális kérés 



nem adatott be, s mivel az egyesület egyházi jellege 
nincs elismerve, — a gyűlés az indítvány' felett napi-
rendre tért. 

Hosszabb tárgyalásra adott alkalmat ezután a tan-
ügyi rendta r tás szabályjavas la la , a mely a hazai evang. 
középiskolák tanügyi és kormányzat i ügyeinek egyöntetűvé 
tételét célozza. A gyűlés a szabályjavaslatot végre el-
fogadta ; tekintettel azonban ar ra , hogy az eperjesi főiskola 
egyik alkatelemét képező főgimnázium a többi alkatelem-
mel együttesen kormányoztat ik és abból egyszerűen ki 
nem szakítható, — kimondta, hogy a javaslat kormány-
zati része az eperjesi kollégiumi főgimnáziumra csak 
akkor lesz kiterjeszthető, ha a kollégiumnak jelenleg 
é rvényben levő kormányzat i szabályzata módosíttatik, 
illetve a főgimnáziumnak a kollégiumhoz, mint egységes 
főiskolához való viszonya az uj tanügyi rendtar tási sza-
bályzat elvei szerint megállapíttatik. 

A harmadik napon több jelentésnek egyszerű tudo-
másul vételén és több, kisebb adminisztrat ív ügy elinté-
zésén kivül a pánszláv érzelmű liptói esperesség három 
rendbeli kérelmével foglalkozott bővebben a gyűlés, s 
ezek elintézésében ú j ra bizonysagát ad ta hazafias érzésé-
nek s annak az e lha tározásának, hogy a pánszláv reni-
tenciát és törekvéseket nem tűri meg kebelében Igy nem 
hagy ta jóvá a Tranovszky-alapí tvány ügyében tett jelen-
tést, mivel az egyházmegye nem tett eleget a közgyűlés 
tavalyi rendelkezésének; visszautasította az egyházmegyei 
segélyegylet alapszabályait , mivel azok csak tót nyelven 
terjesztettek be, és egyszerűen napirendre tért a felett az 
indítvány felett, hogy a tanítóképesítő bizottságban legyen 
tót nyelvű tanító is és hogy a theológián a tót szárma-
zású növendékek a tót nyelvben is nyerjenek kiképez-
tetést. 

A gyűlés Zelenka püspök hálaadó imádságával ért 
véget. 

Végül meg kell még emlí tenünk, hogy annak a 
szives vendéglátásnak és ovációknak, a melyekben úgy 
az elnökségnek, mint a gyűlés tagjainak oly bő részük 
volt, fá radhata t lan előkészítő és rendezői Kubinyi Albert 
é rdemes veterán egyházfelügyelő, ifj. Draskóczy lelkész 
és Húsz ^.rmin tanárok valának. 

Gömöri. 

MISSZIÓÜGY. 
A belmisszió áldásos munkájáról. 

(Felolvastatott Pozsonyban. 1900. évi szept. 19-én, a prot. belmissziói 
értekezleten.) 

(Folytatás.) 

Hogy ilyen egyesülés mennyire áldásthozó és egyház 
építő munkát végezhet, muta t ja a német protestáns egy-
házaknak legújabb 50 éves története. A sokféle tarto-
mányi egyházakra , i rányzatokra szakadozott és az egységes 
vezetés és kormányzás hiányát mélyen érző protestant izmus 
az utolsó fel száz év alatt, a szeretet által való tömörítés 
és társadalmi szervezés folytán oly óriási haladást és 
szellemi megerősödést mutat , hogy hozzá foghatót a 
a múltban nem találunk. 

A német protes tant izmus ennek előtte 6 0 — 7 0 év-
vel szint oly veszedelmes viszonyok közt küzdött léte-
léért, mint a m i é n k ; de miután néhány hitbuzgó, ki-
váló tekintélyű s munkásságú férfiúnak sikerült a német 
protes tánsokat tehetetlen vergődésükből az élet ú t jára 
terelni es a ker. szeretetnek, a belmisszió felkarolasa 

által nagy működési kört biztosítani, azóta mintha uj 
éleire ébredi volna a holtnak vélt egyház. Fiatalos hév-
vel uj reformációt kezdett önnönmagán, a mely meg 
most is foly, s midőn a mult évben tartott belmisz-
sziói felszázados jubileum alkalmából beszámoltak a veze-
tők a német belmissziói munkásságról, oly haladásról, 
oly áldásos társadalmi működésről tettek bizonyságot, a 
mely még az oly nemzetnek is becsületére válik, a minő 
a német. 

Engedjék meg, melyen tisztelt hallgatóim, hogy e 
nagy működés áldásos voltának s körének bemutatása 
céljából néhány példát felhozzak, s ezekkel bizonyítsam, 
mennyire szükséges és áldásos lenne ily prot. társadalmi 
munkásság és ily tömörülés minálunk is. 

A német belmissziói munka kiterjed a társadalom 
mindennemű bajainak enyhítésere s eltávolítására, és vonat-
kozik ja legkülönbözőbb viszonyok között elö s minden 
korbeli férfiakra, nőkre, gyermekekre, i f jakra s aggokra, 
szegényekre és gazdagokra, egészségesekre és betegekre; 
de azzal a célzattal, hogy segítségével, ker. önfeláldozó szere-
tetével vallásilag neveijeti, hitben erősítsen, felemeljen, meg-
újítson, bűnbánatra serkentsen s tiszta erkölcsi életre szoktas-
son} vagy a hol a bajt nem távolí thatja el a vallás vigasz-
taló s megnyugtató szavaival : legalább tűrhetővé s köny-
nyebben elviselhetővé tegye azt. Ép ezen vallásilag nevelő 
tulajdonsága által különbözik a humanisztikus jótékony-
ságtól. 

Szem előtt tar tva a belmissziói munkakörnek külön-
böző irányait, tárgyam megvilágítására ím' a következő 
példákat hozom fel: 

A gyermekek védelmére s vallásos irányú nevelésére 
különösen a következő intézményeket létesítette: a cse-
csemők gondozására 102 bölcsödét tart fenn, s ez által 
évente 3091 gyermeket véd meg a biztos erkölcsi, sok 
esetben a korai testi haláltól; kisdedóvót pedig 2700-at 
találunk, mintegy 190.000 gyermeknek gondozására Vasár-
napi iskolát 7000-et tart fenn a belmisszió, s azokban 
vasárnaponkent 725,000, igen sokszor oly gyermeket 
részesít vallasos nevelésben, a kik iskolába nem járnak, 
jót ri tkán hallanak s utcán koldulva tengetik eletöket. 
Gyermekmenhelyek s illetőleg foglalkoztató intézetek s mű-
helyek száma 3 3 2 ; nagyobb gyermekek részére léte-
sített menedékház, vagy szeretetház nevelő-intézettel van 
összesen 320, s ezekben 12,000 gyermeket nevelnek az egy-
háznak, a nemzetnek s társadalomnak, az által, hogy 
őket becsületes munkásságra szoktatják, iparra, föld-
mivelésre tanít ják és ily módon gondoskodnak későbbi 
megélhetésükről is. 

A belmissziói egyesületek által fenntartott árva-
házakban, melyeknek száma 251, körülbelül 9000 á rva -
gvermeket nevelnek évente s helyettesítik a korán elhunyt 
szülőket. E számba természetesen nem számíthatók azok 
az á rvaházak , melyeket egyes községek, felekezetnélküli 
egyesületek, a róm. kath. egyház s az állam tartanak 
fenn. s a melyeknek száma szintén nem csekély. 

Ép igy léteznek egyesületek s intézmenyek szegeny, 
de életben lévő szülök gyermekeinek nevelésére, konfir-
mációi gondozására és hasonió korú gyermekek védel-
mere. Miután minálunk épen a konfirmándusok gondo-
zásával sok a baj és sokat tanakodnak már a felől, mikép 
lehetne raj ta segíteni? — nem lesz felesleges megemlítenem, 
hogy konfirmándusok nevelésére alakult 32 oly egyesület 
és intézet létezik, a melyeknek hivatasa a diasporában 
található s könnyen vailási züllésnek indult gyermekek 
konfirmációi oktatásáról gondoskodni, s hogy ezek az 
intezetek s egyletek evente 644 konfirmandust oktatnak s 
keszítenek elő a konfirmációra. 



A felnőtt ifjúság gondozásában még nagyobb ered-
ményeket értek el; mert alig van Németországnak vala-
mire való városa, a melyben egv-egy intézményt nem 
találnának az ifjak védelmére az erkölcstelenség s val-
lástalanság ellen, vagy oly egyesületet, mely az if jú-
ság nevelésére s idejének hasznos felhasználására fordítja 
figyelmét. Ifjúsági egyesületet nem kevesebbet, mint 1993-at 
mutat ki a statisztika, több mint 100.000 taggal ; leány-
egyletet pedig 3049-et, körülbelől 84 ezer taggal. Gondos-
kodnak a cselédekről, s nem kevesebb, mint 38 cseléd-
nevelő-intézetet találunk, a melyekben tisztességre, rendre, 
engedelmességre, s különböző házi munkákra szoktatják 
és tanítják a cselédekül menő leányokat. 

Ismeretesek tisztelt hallgatóim előtt a >Herberge 
zur Heimath« nevű egyleti házak, magyarosan »0tthonok«, 
a melyeknek rendeltetése az átutazó, helyet kereső s hely 
nélkül lévő iparos legényeknek és kereskedő- s más segé-
deknek nemcsak otthont biztosítani, a mig megfelelő he-
lyet s állomást kapnak, hanem lehetőleg foglalkozást 
adni s illetőleg valamelv műhelyben vagy üzletben alkal-
mazást keresni. Ilyen »Herberg« 465 van, s ezekben 
több, mint másfél millió ember fordult meg egy év alatt! 
Mennyi bűntől, mennyi haszontalan s gonosz időtöltéstől 
és mennyi anyagi és erkölcsi romlástól tartja ez vissza 
a könnyen tévedő ifjúságot; mennyinek ad kenyeret, meny-
nyit térít vissza s vezet jó útra, s hánynak biztosítja egész 
jövő jé t? Ezekhez hasonlóan vannak szervezve cseléd-
lányok számára létesített cselédotthonok s menházak, 
szám szerint 89, a melyeknek 1898-ban körülbelül 50,000 
látogatójuk volt. Miként a cselédekről, úgy gondoskodnak 
a legkülönbözőbb munkásokról, részint munkástelepek lé-
tesítése által, a melyeknek száma 24 s a melyeken 6608-at 
láttak el munkával s keresménynyel; részint munkaköz-
vetítés szervezése s a munkásoknak lelki gondozása által. 
Igy gondoskodik a belmisszió a folyami s tengeri halászok, 
vasúti, csatorna s téglakészitő munkások lelki ellátásáról; 
gondoskodik a katonák, matrózok s pincérek lelki szük-
ségleteiről, s az ú. n. városi missziók minennemü s a leg-
különbözőbb foglalkozás nélküli egyéneknek szellemi és 
anyagi felsegítéséről. 

Hogy a lelki s testi betegek gyógyíthatatlan állapo-
tának az enyhítésére mennyit tesznek, bizonyítja az, hogy a 
sok állami és községi kórházakon kivül egyházi s bel-
missziói kezelés alatt van 2595 kórház s intézet, s ezekben 
az 1898. évben 219,000 embert gyógykezeltek, s körül-
belül 3 millió embert otthon gondoztak vagy segélyeztek 
betegsége alatt családostul. Azt hiszem, felesleges hang-
súlyoznom, mennyi nyomort enyhítenek s hány embert 
mentenek meg családjuknak s a társadalomnak. S hogy 
ezen irányú belmissziói tevékenységnek hazafias szolgá-
latait is bemutassam, meg kell említenem, hogy nem ke-
vesebb, mint 8000 ember jelentkezett ápolónőnek s ápoló-
nak, a kik rendes foglalkozásukat elhagyva, háborús időben 
az allam rendelkezésére állanak, s hogy valóban haszna-
vehető ápolókká váljanak, még külön ezen célra szerve-
zett tanfolyamokat is látogatnak. 

Meg kellene még említenem, mennyit tesznek a 
bukott lányok mentésére (31 magdaleniumban 24,118 bu-
kott lányt gondoztak), az iskolások gyógyítására, a mérték-
letesség s tiszta erkölcsiség terjesztésére, a takarékosság 
meghonosítására, az uzsora kiirtására, népkonyhák szer-
vezésére, munkásházak építésére, s általában a tiszta-
ság, rendszeretet, közerkölcsiség, vagyonosodás és egész-
ségügy emelésére; de nem akarom tovább untatni s 
figvelmöket számokkal fárasztani, s a belmissziónak már 
csak egy irányát akarom még röviden jellemezni, a mely a 
prot. irod. társaságnak irányával összevág,— s ez a vallásos 

irányú s építő irodalom. Első sorban a bibiiaterjesztést 
kell említenem, a mely az utóbbi tizedekben óriási módon 
megerősödött, minthogy itt a britt bibliai társaságon kivül 
9 német bibliatársaság létezik, a melyeknek bibliai ki-
adásait 495 biblia-egyesület terjeszti. Az összes biblia-
társulatok az 1898. évben több mint 770,000 egész bibliát 
s újszövetséget vagy biblia részt adtak el. 

A belmisszió szolgálafában időszakonként megjelenő 
folyóiratoknak és szaklapoknak száma 50, melyek közül 
a legelterjedtebb évente 4—5-ször jelenik meg 145,000 
példányban; a legkisebb körű pedig negyedévenként 400 
példányban. Ezen szakfolyóiratokon kivül nagy számmal 
találunk olyan kiadványokat, a melyeket egyes egyletek 
adnak ki saját egyleti tagjaik tájékoztatására, s a melyek-
nek számát a statisztika nem tudta megállapítani. 

Hasonlóan áll a dolog a népnek szóló vallásos építő 
irodalomnak milliókra menő számával ; mert minden 
nagyobb egyháznak, minden kerületnek s tar tománynak 
van egy-egy építő vasárnapi lapja, a melyek annál több 
példányban adatnak ki, minél nagyobb a terület, mely-
nek a lap szól s minél inkább eltekint tar ta lmában a 
vidék szűk viszonyaitól. Csak egyes elterjedtebb ker. 
lapocskákról vannak biztos adataink. Igy nevezetesen a 
Hamburgban megjelenő »Nachbar« című lap 150,000, a 
berlini és 's tut tgar t i »Ev. vasárnapi lap« 100—100,000 pél-
dányban adatik ki, mig az Eberfeldben megjelenő »Für 
Alle« megközelítőleg 200,000 példányban forog közkézen. 

Alig csalódom, hogy ha ezen, különféle szerkesztők 
által kiadott s különböző vidékek érdekeit szolgáló lapok 
példány számát több, mint 2 millióra teszem, nem szá-
mítva ide a különféle filléres kiadványokat, prédikációkat 
s traktátusokat, a melyeknek évi számát talán szintén 
2 millióra lehet tenni; mert csupán a lichtenthali kol-
portázs-egylet 500 000 nél több példányban adja ki mü-
recskéit, pedig több ily német egyleten kivül a skót trak-
tatus társaság is hatalmas vetélytársként működik. Ezek-
hez számíthatjuk az egyházias irányú 64-féle naptárakat , 
melyeknek számát 2 millióra tehetjük, s melyek nemcsak 
azzal tesznek szolgálatot, hogy egészséges ker. olvasmányt 
adnak a nép kezébe, hanem azzal is, hogy lehetetlenné 
teszik az erkölcstelen irányú s vallástalan naptárak ter-
jedését. 

Ily nagymérvű, de nézetem szerint kétségtelenül áldásos 
munkát nem végezhetnek egyesek vagy egyes egyházak, ha-
nem nagyszámú testületek vagy egyesületek, a prot. társa-
dalom s hozzáértő, szakszerüleg képzett emberek. A bei-
missziót általában egyes tar tományokban felkaroló tar tomá-
nyi egyesület van 33, hasonló irányú ifjúsági egyesület 1569, 
összesen 80,550 taggal. Az összes egyletek s belmissziói egye-
sületek vezetésében 188 lelkész működik közre hivatássze-
r ű i g , mellettök 2019 diakon s több mint 10,000 diako-
nissza teljesiti a nemes munkát, szeretettel, önfeláldozás-
sal s nagy sikerrel. Azoknak száma pedig, a kik nem 
hivatásszerűleg, de mint 'laikusok, szivök vonzalmát kö-
vetve fáradoznak s áldoznak időt, munkát és pénzt a 
belmisszió érdekében: — sok száz ezerre s milliókra 
rúg. Ezeknél többen csak ama számos ezerek s milliók 
lehetnek, a kik évente tapasztalják a ker. szeretet e mun-
kájának áldásait, s a kik hálás szívvel emlékeznek meg 
azokról a kegyes szivekről, kik őket segélyezték, gondoz-
ták s az életnek megmentették, meg az Úrról, a ki az 
emberiség iránt való szeretetből Fiát küldte mi érettünk, 
s hitet, reménységet és szeretetet ébreszt és éltet egye-
seknek s a társadalomnak javára s boldogságára. 

A belmissziónak ez az áldásos működése s a német 
protestantizmusnak ez az űj reformációi tevékenysége 
nem szorul dicséretre s magasztalásra ; minden szónál 



jobban magasztalják az imént felhozott számok és ered-
mények. 

S ha lelki szemeim ezeken az intézményeken végig 
tekintenek, valóban felfoghatat lannak tűnik fel előttem, 
hogy nagv számú ellenségeik vannak s hogy hazánkban is 
lépten-nyomon akadunk ellenzőikre. 

Igen sokan újabbkori beteges pietista iránynak ha j -
landók tekinteni, a mely a magyar higgadtabb s nem 
érzelgős vallásos gondolkozással nem egyeztethető össze Én 
nem ta r tom magamat piet is tának, s azt hiszem, hogy nem 
is vagyok az, ámbá to r azt vallom, hogy minden vallásos 
embernek kegyesnek kell lennie ; de ha azt t a r t ja valaki 
pie t izmusnak, a mi a belmisszió legkülönbözőbb irányú 
s ker. hiten alapuló szeretet munká jának gyümölcse s 
forrása, akkor én szívesen beállok piet is tának, mert ezen 
piet izmusban én a valódi krisztusi keresztyénséget talá-
lom. S ha végig tekintünk azoknak sorain, a kik a bei-
missziót alapították, azt szervezték s vezették és a kik 
most is lelkes vezetői s tamogató i : azok között az ortho-
dox felfogású protestánsoktól a legliberálisabbakig neve-
zetesebbnél nevezetesebb férfiakat találunk, a kiket őszinte 
krisztusi szeretet vezet oda és az ellentétek dacára füz 
össze. 

Mások viszont azért fáznak tőle, hogy a különböző 
belmissziói egyesületek és intézmények könnyen kiválnak 
az egyházból, külön gyülekezetekké tömörülnek a törvé-
nyes gyülekezetekben s áldás helyett kár t okoznak az 
egyháznak, sőt szekták keletkezésének melegágyaivá lesz-
nek. Eltekintve attól, hogy a legtökéletesebb isteni mii 
emberi kézbe kerülve megromolhat s az Istennek leg-
nagyobb áldása sokszor az ember ká rá ra szolgálhat (de 
nem azért , mert rosz volt az a mű, vagy az az isteni 
áldás, hanem azért , mert az ember megrontotta, visszaélt 
vele); ettől eltekintve is káros lehet ott, a h o l oly embe-
reknek keze ügyébe kerül, a kik hozzá nem értve, kellő 
hitbuzgóság és tapintat nélkül akar ják meghonosítani, s a 
kiknek gondat lansága következtében esetleg oly emberek-
nek vezetése alá kerül, a kik a lelkész s az egyház ellen 
fe lhasználhat ják . Tudomásunk van róla, hogy Dánia és 
Némethon egyes vidékein az egyház ká rá ra s a lelkészek 
ellen alakultak belmissziói intézmények; de ott is nem a 
belmisszió volt annak az oka, hanem az az egyház s azok 
az intézők, a Ifik, a helyett, hogy a belmissziói mozgalom 
élére állottak volna s annak i rányadó vezetőivé és szer-
vezőivé lettek volna, félre állottak. 

Mayer Endre, 
(Folyt, köv.) eperjesi theol. akad. tanár. 

I R O D A L O M . 

** E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . »Az oltár, szószék és ko-
porsó költészete« cim alatt egy fohász-gyűjteményt szán-
dékozik kiadni Nagy Lajos szentantalfai evang. lelkész. 
Az első rész, az Oltár költészete, keresztelési, konfirmá-
ciói elöfohászokat, mintegy 50 konfirmációi áldást, urva-
csorai, esketési elöfohászokat, továbbá 15 oltár előtt el-
mondható ünnepi es alkalmi költői imádságot foglal 
m a g á b a n . — A második rész, A szószék költészete, mint 
egy 150 rendes evangéliomi. 60 epistolai, továbbá 7 a ra-
tási, 2 hazafias ünnepi, 2 templomavatási , 7 reformációi, 
2 5 á l ta lános jellegű stb. verses suspiriumot tar talmaz. — 
A harmadik reszben, A koporsó költészetében, 10 gyerme-
kekre, 3 0 kozépkorúakra , 18 öregekre vonatkozó verses 

halotti előfohász, 6 áldó vers és 18 különféle korra alkal-
mazható verses halotti imádság lesz. A gyűjtemény körül-
belül 200 nyomtatot t oldalra fog ter jedni ; de csak azon 
esetben lát napvilágot, ha legaláhb 200 előfizetője akad. 
Előfizetési á ra , fűzve, bérmentes ^küldéssel 2 korona. Az 
előfizetések, illetve megrendelések szerzőhöz. Szentanta l fára 
(Zalamegye) küldendők 

• ** »Ébresz tő* . A budapesti ref. ifjúsági egyesület 
az előző években a Lorántfi Zsuzsánna-egyesülettel közö-
sen adott ki egy kis lapocskát, a jól ismert »Keresztyén 
Hiradó«-t. A m i n t azonban fejlődött a két egyesület, szűk 
lett ügyeik tárgyalására és propagálására a kis lapocska. 
Ezért az ifjúsági egyesület elhatározta, hogy különválva, 
maga fog egy havi folyóiratot megindítani »Ébresztő* 
cim alatt, azzal a célzattal, hogy az közlönye és propa-
gálója legyen a magyarországi evangéliumi ifjúsági moz-
galmaknak. E havi közlönynek, a melynek, szerkesztesét, 
Kovács László munkatárssága mellett Csűrös István buda-
pesti ref. főgimnáziumi val lástanárra bizta az egyesület, 
f. hó 1-én jelent meg az első száma. A csinos kiállítású, 
egy ívnyi terjedelmű »Ébresztő«-t élvezettel és lelki öröm-
mel lapozgattuk át. Élvezettel, mert tar talma igen gon-
dosan van összeválogatva s azt foglalja magában, a mire 
az if júságnak szüksége van; — lelki örömmel, mert meg-
indulásában egy szebb kor ha jna lának feltűnését látjuk. 
Evangéliumi ifjúsági mozgalmaink mind szélesebb körre 
terjednek ki; budnpesti ref. ifjúsági egyesületünk immár 
elég erősnek és bátornak érzi magát ar ra is, hogy saját 
belső körén kivül is tanúbizonyságot tegyen a Krisztus 
felől. Ez az öntudat ra ébredés s ez a bátorság a jobb 
jövő záloga, s a mikor a legszívesebben üdvözöljük a 
tettek mezején a budapesti ref. ifjúsági egyesületet, csak 
azt kívánjuk, hogy »Ébresztő*-je megindításában meg-
mutatot t keresztyén bátorságában ne rendüljön meg s o h a ; 
a kegyelemnek Istene pedig kísérje áldásával jó szándékú 
törekvését. — Az »Ébresztő< első száma egy lelkes, evan-
géliumi előfizetési felhívással nyílik meg, mely a folyóirat 
célját muta t ja fel. »Az első rovás* cim alatt a szerkesztő 
irt ezután bele egy szép, buzdító vezércikket, a melyet 
bárcsak minden magyar i f jú elolvasna és szivébe vésne. 
Többi, szintén mind igen szép és tanulságos közleményei 
a következők: Ébresztő, költemény Mdclós E lemér tő l ; 
A naini özvegy fia, Gergely Antaltól; Készüljünk a 
chrisztiániai kongresszusra, Szabó Aladártól; A budapesti 
ref. ifj. egylet, Studenstől ; Sem a hegyen, sem Jeruzsá-
lemben, — költemény, angolból fordítva, Hegedűs István-
tól ; Mindörökké áldlak, költemény Domby Bélától; A 
tudomány a jándéka a keresztyénség számára, Drummond 
Henrik után fordította Sörös Béla; A khinai háború okai-
ról, Vai Mórtól. Végül »Evangéliumi mozgalmak* cim 
alatt érdekes apróságok zárják be a közleményeket. 
Az »Ébresztő»-t, melynek előfizetési ára egy évre 2 kor. 
(beküldendő Forgács Gyula theol. szeniorhoz, Kálvintér 
7. sz.), a legmelegebben ajánljuk olvasóink s mindenek 
pártfogásába. 



E G Y H Á Z . 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Dr. Darányi Ignác a pápai 
új ref. templom alapjára 2000 koronát adományozott . 

E s p e r e s v á l a s z t á s . A márumaros ugocsai refor-
mátus egyházmegye gyülekezetei Seikszay Zoltán mára-
maros-szigeti lelkészt választották meg esperesükké. 

E g y h á z k e r ü l e t i közgyű lé s . A tiszántúli ref. egy-
házkerület őszi közgyűlését november 14-kére Debrecenbe 
hivta össze a kerület elnöksége. Ezt megelőzőleg, novem-
ber 1-én az egyházkerületi tanügyi-bizottság, november 
2-án pedig a debreceni főiskola igazgató-tanácsa fogja 
üléseit megtartani. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A felső-zempléni vámos-újfalui 
gyülekezet, meghívás útján Kőröskényi István beesi lel-
készt választotta meg üresedésben volt lelkészi állására. 

A n a g y k á r o l y i ref. e g y h á z m e g y e őszi rendes 
közgyűlése szept. 26-án Mátészalkán folyt le, iSegesváry 
József esperes és Domahidy Elemér gondnok elnöklete 
alatt. A gyűlésen a tanügyi bizottság jelentése keltett 
szomorú feltűnést, mely felpanaszolta, hogy a tanítók igen 
sok helyen nem tudják megkapni fizetésöket és a községi 
ellőjárók a legnagyobb lanyhaságot tanúsítják a hátralékok 
behajtása körül. El is határozta a gyűlés, hogy átiratot 
intéz ez ügyben a megyéhez és kérni fogja a községi 
elöljáróságoknak kötelességeik teljesítésére utasítását. A 
tanítók eme szomorú helyzete dacára az iskolák szellemi 
állapota mégis általában kedvező, s mindössze egy iskola 
van, a mely a mértéket nem üti meg. Fontosabb ügyei 
voltak még a gyűlésnek a szatmári felsőbb-leányiskola 
anyagi segélyezésének és a zsinati törvények revíziójának 
a kérdései. Az első ügyben azt határozta a gyűlés, hogy 
mivel a gyülekezetek úgyis már nagyon meg vannak ter-
helve adókkal, az iskolának adókivetés út ján való segé-
lyezésébe nem mehet bele, hanem csupán társadalmi 
gyűjtés formájában. A társadalmi úton való eme gyűjtést 
el is rendelte a gyűlés az egész egyházmegyében. A zsi-
nati törvények revideálására 3 egyházi és 3 világi tagból 
álló bizottságot küldtek ki. A bizottság tagjai lettek : 
Földváry Sándor, Ilosvay Aladár és Kacsó Károly lelké-
szek és Lövey József, Havas Gyula és Vityi Bertalan 
világi tanácsbirák. 

T e m p l o m a v a t á s . A tápió-szelei ref. új templom 
felavatása, a gyülekezet és a környékbeli reförmátusság 
lélekemelő részvétele mellett, a lapunk mult heti számá-
ban közölt programm szerint szeptember hő 30-án folyt le. 
A felavató ünnepélyre meghívta a gyülekezet a kecskeméti 
ref. egyházmegye érdemekben megőszült gondnokát, Antos 
Jánost is. Az immár 82-ik életévében járó főgondnok, 
gyengélkedése miatt személyesen nem vehetett ugyan részt 
az ünnepélyen, a mely a tápió-szelei ref. hivek 33 éves, 
kitartó buzgóságának, áldozatkészségének és élni akará-
sának koronáját képezte, — de egy igen szép levélben 
fejezte ki lelki örömét a felett, hogy Isten segedelmé-
vel immár a saját templomában magasztalhatja a gyüle-
kezet az Urat. Leveléből érdemesnek tartjuk közölni a 

következőket: >A szelei ref. hivek több éveken keresztül, 
mint a szorgalmatos méhek, lassanként gyűjtögettek, fillé-
reiket szaporítgatták s szorgalmukat, munkásságukat, buz-
góságukat megáldá az Úr is, és testileg bár — fajdalom — 
szenvedő, de lelkileg, szellemileg ép, gondos, körültekintő, 
fáradhatlan munkás, buzgó lelkészök, nagytiszt. Bányai 
Géza vezetése alatt felépítették az Úrnak házát. — Ez a 
templom jelképe az igaz, hamisítatlan, tiszta felebaráti 
szeretetnek. A mint mi reformátusok, felekezeti különb-
ség nélkül, keblünkre ölelünk minden embert, e hazán 
kívül s e hazában, úgy itt Tápió-Szelén is; mert vallá-
sunk, hitünk az, hogy Istennek mindnyájan, egyformán 
gyermekei vagyunk, bár különbözőleg, különböző szer-
tartás szerint végezzük is istentiszteletünket; bár égre 
emelt kézzel, vagy térdelve, keresztvetéssel, vagy födött 
fővel imádkozzunk is. — Sehol a világon, a különböző 
hitfelekezetek közti egyetértésre olyan nagy szükség nincs, 
mint szeretett magyar hazánkban ; midőn különböző nem-
zetiségű honfitársaink és a Lajthán túliak is, oly fatális 
ellentétbe helyezik magukat velúnk, magyarokkal szembe. 
Mi reformátusok egész szívvel, lélekkel törekszünk a 
különböző hitfelekezetúekkel szép egyetértésben élni; de 
elvárjuk, hogy mások is hasonlólag viselkedjenek velúnk 
szemben. Nagy bűnt követnek el azok, a kik, Isten tudja 
mily szempontból kiindulva, a felekezetek közötti szép 
egyetértést megzavarják. — És most, szivemből, lelkemből 
kívánom, hogy Tápió-Szelén a különböző hitfelekezetek közti 
egyetértés soha meg ne zavarlassék, hanem mint jó 
testvérek, szép egyetértésben, békében, éljenek egymás 
közt. Éljen a Tápió-Szelei ev. Jref. község s virágozzék 
az idők végéig!* — Antos János eme lélekből fakadt 
jókivánataihoz oda csatoljuk mi is a miénket. A tápió-
szelei kis-gyülekezet megmutatta, hogy élni akar és élni 
tud; — éltesse virágoztassa azért a kegyelem Istene időt-
len időkig. — Testében gyenge és beteg, de lelkében erős 
és nemes lelkipásztorának pedig engedje meg, hogy sok 
éveken át hirdethesse Istennek igéjét abban a templomban, 
a mely az ő lankadatlan buzgóságának eredménye s an-
nak méltó koronája. 

A dunántúli ref egyházkerület közgyűlésének 
határozataiból, a lapunk mult heti számában közlötteken 
kivül még a következőket kell felemlítenünk. Kimondatott, 
hogy a gyülekezetek segélyezésénél mindig az egyházi [adó-
val való megterhelletés legyen az irányadó és egyenlő körül-
mények közt mindig a jobban megterhelt gyülekezet 
részesüljön segélyben. A lelkészek utasíttattak a hétköz-
napi könyörgéseknek egész éven át megtar tására. A lel-
készi nyugdíjintézet felállítása ügyében felterjesztést intéz 
a kerület a konventhez. Ugyancsak kérni fogja a konventet 
az állami kongrua kiegészítésben nem részesülő szlavóniai 
lelkészek kongruájának a közalapból leendő rendezését. 
A László József-féle emlékünnepély a felső leány-iskola 
felállításával s a László-szobor leleplezésével kapcsolatban 
fog megtartatni. A pápai egyház azon kérelmét, hogy 
a kerület a megválasztott lelkészt, Kiss Józsefet hagyja 
meg még 10 évig theol. tanári ál lásában, hogy papi 



fizetése az uj templom felépítésére legyen fordítható, — 
érdemleges tárgyalásra a tavaszi közgyűlésre tűzte ki. 
Kiosztatott az ál lamsegélyből: egyházaknak 6940 korona, 
lelkészeknek 8 0 0 kor., le lkészgyámoldának 1000 kor., 
theológusok tápintézetének 2 4 0 0 kor,. Érsekújvár gondo-
zásá ra 4 8 kor., Pozsony gondozására 200 kor., egyház-
megyék helyett a közpénztárba 6550 kor., portóra és 
és egyéb kiadásokra 31 kor. 22 fill. Kiosztatott a Baldácsy-
alapból : püspöki tiszteletdíjra 2 0 0 0 kor., lelkészi gyám-
intézetnek 1500 kor., kegy díjra 6 0 0 kor., különfélékre 
83 kor. 66 fill., egyházaknak 3 0 0 0 kor. , lelkészeknek 
8 5 0 kor. A Szondy—Kenessey-a lap kamatá t Nógrád-Verőcze 
kapta . S végül ide iktatjuk a gyűlés által megejtett válasz-
tások eredményeit . Konventi tagokká megválaszta t tak: 
rendes tagokuk Czike Lajos és Körmendy Sánor ; dr. Dará-
nyi Ignác és Molnár Béla. Póttagok lettek: egyháziak: Veress 
Ede, Szabó Zs igmond; világiak: Konkoly Thege Béla és Csorba 
Ede. — Főiskolai igazgatóvá dr. Horváth József theol. tanárt 
választották. A főiskolai igazgató-tanácsba az egyházkerület 
a maga részéről megválasztot ta Molnár Bélát, Körmendy 
Sándor t , Barthalos Is tvánt , Konkoly Thege Bélát, Horváth 
Lajost , Szabó Zsigmondot és Segesdy Ferencet . A gazda-
sági tanács elnökéül ismét Németh I s tván theol. t anár , 
alelnökéül Saáry Lajos ügyvéd, tagjaiul Baranyai Zsig-
mond, Török J ános és Szekeres Mihály választat tak meg. 
A főiskolai igazgató- tanács időszaki-tanácsába megválasz-
ta t tak: Molnár Béla, Körmendy Sándor , Barthalos István, 
Juhász Pál, dr. Segesdy Ferenc, Konkoly Thege Béla 
rendes tagokká; pót tagokká: Szabó Zsigmond, Horváth 
Lajos és Szekeres Mihály. 

A t i s z á n i n n e n i ev . ref. e g y h á z k e r ü l e t szept. 
29-én kezdette meg négy napra terjedő közgyűlését Boldva 
borsodmegyei nagyközségben, a hol a Kun Bertalan 
püspök vezetésével nagy számmal érkezett egyházi és 
világi férfiakat a felső-borsodi egyházmegye nevében Vadászy 
Pál esperes, Szathmáry-Királyi Pál és Szepesy Kálmán 
földbirtokosok és a lelkészek küldöttei fogadták. Az első 
nap délutánján a tanügyi bizottság tartott ülést Jozsa 
Antal kir. tanfelügyelő és Nagy Pál esperes elnöklésével. 
Elhatározták, hogy a népiskolában a magyar nyelvet az 
eddigi grammat izá las kiküszöbölésével ezentúl tisztán jó 
magyar olvasmányok alapján fogjak tanítani. Másnap, 
vasá rnap lelkészavatással egybekötött ünnepélyes isten-
tisztelet vol t ; délben pedig bankett , a melyen igen figye-
lemre méltó beszédek hangzottak el. Nagy hatást keltő 
beszédet mondott Ragályi Béla orsz. képviselő, egy-
házmegyei főgondnok, r ámuta tván azokra a fontos kérdé-
sekre, melyek az egyházkerületi gyűlés összehívását s 
ezen a protestáns szellem nyílt, egyenes megnyilatkozását 
szükségessé teszik. E kérdések közt, úgymond, egyik legfon-
tosabb, már is aktualis kérdés : az általános felekezetközi 
helyzet és az ennek folytán követendő magata r tásunk . 
Ki tagadhatná , hogy bizonyos ul t ramontán klerikális körök-
ben méltán aggodalmat keltő törekvések nyilvánulnak. 
Hogy ily jelensegek között közönyös szemlélők nem lehe-
tünk : az kétségét nem szenvedhet. E törekvések ellen küzdeni, 
egyházunkat védelmezni nemcsak jogunk, hanem köteles-
ségünk is. Ámde másrészről a hazaszeretet azt írja elénk, 
hogv szeretett magyar hazánkat a felekezeti belvillongások, 
a val lásháború ir tóztató csapásaitól megkímélni, megóvni tö-
rekedjünk. Ragalyi után Komjáthy Bela szólt, majd pedig Ber-

náth Elemér egvházkerületi helyettes főgondnok beszélt, a ki 
ezt mondta a többi közt: Van valami a levegőben, a mi 
bant, izgalomba hoz és aggodalomba ejt bennünket. Mintha 
a mult századok homályából életre kelt vallási türelmetlen-
ség réme kisértene ajtainkon. De azért bizalommal tekint-
hetünk a jövőbe. Legyünk ugyan résen, de ne ijedjünk 
meg, és különösen mi ne lépjünk arra a térre, melyen 
ellenségeink a harcot készítik ellenünk. Mi ne idézzük 
föl a felekezeti val lásháborút : bízzunk Magyarország vezér-
férfiainak párt- és felekezeti különbség nélkül való libe-
rális gondolkozásában és bölcseségében, hogy a felekezetek 
közötti béke hosszabb időre megzavarva nem lesz. A 
gyűlés további lefolyásáról lapunk zártáig még nem kap-
tunk tudósítást. 

I S K O L A . 

I s k o l a i a r a n y k ö n y v . Dr. Darányi Ignác, a pápai 
ref. főiskola gondnoka, a főiskolai egyesületek segélyezé-
sére 200 koronát adományozot t . 

T a n á r v á l a s z t á s o k é s k i n e v e z é s e k . A békési ref. 
g imnáziumhoz a fenntar tó testület dr. Nagy Gyulát válasz-
totta meg tanár rá : a kultuszminiszter pedig, szerződéses 
jogánál fogva, ugyanoda Bognár Kálmánt és Schmidt Jenőt 
nevezte ki. 

A n a g y v á r a d i ref. t a n í t ó n ő k é p e z d e érdekében, 
a melyet a bihari, érmelléki és nagyszalontai ref. egyház-
megyék közösen szerveznek a leányinternátussal kapcso-
latban, a három egyházmegye esperese és gondnoka ada-
kozásra való felhívást bocsátottak ki. A gyüjtöiv alapítvá-
nyok tételére vagy évjárulékok megajánlására hívja fel a 
nagyközönséget. A nemes célt melegen ajánl juk olvasóink 
áldozatkész pártfogásába. 

Az eperjesi kollégium igazgató-választmánya 
ülést tartott szept. 28-ikán Eperjesen] dr. SchmidtJ Gyula 
felügyelő és Glauf Pál elnöklete alatt. Az ülés két főtár-
gya a preparandiai mathemat ikai tanszék betöltése és a 
preparandia igazgatása felőli intézkedés volt. A preparan-
diai mathemat ikai tanszékre 3 pályázó közül Gerhard 
Béla besztercebányai polgári iskolai t anár választatott meg 
egyhangúlag ; az intézet ideiglenes igazgatásával pedig 
Gamauf György tanár bízatott meg. 

EGYESÜLET. 
Budapesti ref. ifjúsági egyesületünk mult hó 

29-én igen szép és érdekes összejövetelt rendezett a ref. 
főgimnázium dísztermében. Ez alkalommal számolt be 
Kováts Lajos, a s tudens osztály volt delegátusa, az evan-
géliumi diákegyleteknek Versaillesben tartott kongresszusá-
ról, s jelentése mindvégig lekötötte a nagyszámú hallgató-
ság figyelmét. Növelte az összejövetel érdekességét az is, 
hogy megjelent azon a jelenleg hazánkban időző dr. 
Motthcws úr, a presbiteri szövetség ti tkára is és dr. Szabó 
Aladár által tolmácsolt szép beszédben buzdította Krisztus 
követésére és a Krisztusban való munkálkodásra az ifjakat. 

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 gyermek-
védő Otthonának, a kamara-erdei Erzsébet-háznak igazgató-
tanácsa f. hó 1-én ülést tartott dr. Kiss Áron ügyvivő 
elnök vezetése alatt és Havpál Benő, Miklós Gergely, 
dr. Némethy Károly, Petri Elek, Szőts Albert, Szőts Farkas, 
Takács László, Török Árpád és Vámossy Károly igazgató-
tanácsosok jelenlétében. Elnök előterjesztesére jóváhagyó 
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tudomásul vette a tanács, hogy a Társaság Erzsébet-házába 
65 fiú- és leánygyermek folyamodott, a kik közül a fel-
vételi bizottság 20 fiú és 12 leánygyermeket vett löl. 
A fölvett fiúk ezek: Harustyák József, Patrik István, 
Tutzenthaler József, Varga Lajos, Wagner N., Dancs 
József, Diószegi Lajos, Hajdú János, Rácz Lajos, Simon 
Endre, Szakács József. Beiczi Ferenc, Tenke János, Gyurkó 
Gyula, Ulják Pál, Kovács Károly, Lőbl Adolf, Pataki 
Imre, Gulyás Ernő, Media Pál, a kik közül 14 református, 
5 r. katholikus és egy izraelita vallású. A fölvett leányok 
névszerint ezek: Brunszkó Mária, Hafner N., Illés Judit, 
Zsemlye Irén, Rummer Gizella, Baski Mária, Baracza Jolán, 
Baduli Margit, Parai Juli, Nagy Mari, Kún Vilma és Kiss 
Irma, a kik közül 9 ev. ref. és 3 r. kath. vallású. Ezeken 
kivül a Budapest székesfőváros tiz alapítványi helyére 
javaslatba hozott a bizottság tiz gyermeket, a kiknek 
végleges fölvétele a városi tanácstól függ. Ez a 42 gyer-
mek jobbára 6 — 1 0 éves, nagyrészt árva vagy annyira 
elhagyatott, hogy intézeti gondozás nélkül a biztos elzül-
lésnek van kitéve. Örvendetes tudomásul vette az igaz-
gató-tanács a közoktatási minisztérium amaz intézkedését, 
hogy az Erzsébet-ház tanítási céljaira négy ezer kor. évi se-
gély folyósított, a melynek állandósítását kilátásba helyezte; 
hogy a földmivelési miniszter az Erzsébet-ház kertjének 
rendezésére ezer korona segélyt s ezen kivül szöllo- és 
gyümölcsfa csemetéket ajándékozott, valamint a szüksé-
ges házi állatoknak (tehenek, lovak, baromfiak stb.) ked-
vezményes áron való szállítását megígérte; hogy a pénz-
ügyminiszter a háztartásban szükséges összes vas-edénye-
ket egyik állami vasedény-gyárból ingyen szállította; hogy 
dr. Koch Ferenc pedagógiumi tanár az Erzsébet-ház 
iskolájának szakszerűen rendezett ásvány - gyűjteményt 
ajándékozott stb. — Nagyon fontos tárgya volt az 
igazgató-tanácsi ülésnek az intézeti alapszabálytervezet 
megállapítása, a mely a tanítói személyzet és az in-
tézeti alkalmazottak, továbbá az igazgató-tanács jog- és 
hatás-körét szabja meg. Ebben egyik fontos pont az, 
hogy a tanítói személyzet, a mely egyelőre az igazgató-
ból és a feleségéből áll, fegyelmi tekintetben a pesti ref. 
egyházmegye és a dunamelléki egyházkerület hatósága 
alá helyeztetik. Az alapszabály-tervezet végleges megerő-
sítés végett a Társaság nagyválasztmánya elé terjesztetik. 
Bejelentetett, hogy az intézeti gondnokság (Takách László 
és özv. Pulszky Ferencné) az intézet gazdasszonyává 
Pető Janka k. a.-t szerződtette. Elhatároztatott, hogy az 
Erzsébet-ház homlokzatára néhai Erzsébet királyné követ-
kező jelmondata fog felíratni: »Neveljék a gyermeket 
munká ra : akkor megél és jó marad«. Végül javaslatot 
tett az igazgató-tanács az Erzsébet-ház ünnepélyes fel-
avatásának programmjára nézve, a mely jóváhagyás végett 
szintén a nagyválasztmány elé terjesztetett. A fényesnek 
ígérkező felavatási ünnepély e hó közepe táján fog meg-
tartatni. (F.) 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság po-
zsonyi nagygyűlése alkalmából 52 új tag lépett be a tár-
sulatba, még pedig 2 alapító, 45 rendes és 5 pártoló tag. 
Alapítók lettek 2 0 0 — 2 0 0 koronával : Forray István ke-
reskedő Pozsonyban és dr. Tauscher Béla kir. tanácsos 
szintén Pozsonyban. A többi új tagok is többnyire pozso-
nyiak. — A pozsonyi istentiszteleten a perselyek, tudva-
levőleg, a Társaság Károli-alapja javára voltak kitéve, 
még pedig oly módon, hogy a gyűjtést a pozsonyi pro-
testáns nőegylet tagjai végezték. Ez a gyűjtés 614, azaz 
hatszáztizennégy koronát eredményezett, a miben benne 
van Szeberényi János bécsi katonai szuperintendens 20 ko-
ronás és egy Névtelen 10 koronás adománya is. — A 

M. P. I. Társaság köréből fölemlítjük még, hogy a f. évi 
könyvilletmény egyik d a r a b j a : Révész Imre Munlcái a 
pátens korából, valamint a f. évi tiz új Koszorú-füzet 
is, most küldetik szét az erre jogosult tagoknak. A Révész 
nagybecsű müvének bolti á ra 3 korona (társulati tagok-
nak 2 kor.), a Koszorú-füzeteké egyenként 8 fillér. Meg-
rendelések a Társaság főbizománvosához, Hornyánszky 
Viktorhoz (Budapest, Akadémia bérháza) küldendők. 

GYÁSZROVAT. 
Geyer G. Gyula, az iglói evang. főgimnáziumi 

nyugalmazott tanára, szept. hó 28-án, életének 72-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. A boldogult 
41 esztendeig működött, soha nem lankadó buzgósággal, 
a nemes célok iránti lelkesedéssel, az iskola és az ifjú-
ság iránti szeretettel a tanári pályán. Elhunytáról az iglói 
főgimnázium tanári-kara külön gyászjelentést adott ki. 
Legyen áldott emléke! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A v a s á r n a p m e g ü n n e p l é s e . A mint az »Ev. 

Egyh. és Isk.« írja, Zala vármegye alispánja a következő 
elismerésre méltó rendeletet intézte törvényhatósága tiszt-
viselőihez : »Zala vármegye alispánja 8450/ni. 1900. sz. a. 
a megye szolgabiráihoz intézett rendeletében szigorúan 
felhívja az összes járási főbiró urakat , hogy a községi 
és körjegyzőket «a legerélyesebben utasítsák*, hogy ezen-
túl vasár- és ünnepnapokon az istentisztelet tar tásának 
ideje alatt községi és egyéb természetű ügyek tárgyalása 
végett irodáikba sem a községi elöljárókat, sem más fe-
leket be ne rendeljék, sőt ha akadnának is egyesek, a kik 
ezen időt akar ják ügyeik tárgyalására használni, — azok 
is komolyan, feltétlenül utasítandók vallási kötelmeik tel-
jesítésére. « — E bölcs rendelkezésre csak azt k é r d j ü k : 
ha a vasárnap ilyetén megünneplése megvalósítható Zalá-
ban és Szentesen, — miért nem valósítható meg az az 
egész országban? Az alatt a másfél vagy két óra alatt, a 
mig az istentiszteletek tar tanak, nem esnék ki a köz-
igazgatás kereke, ha szünetelne is a hivatalok munkája . 
Nem volna ebben semmi nehézség, sem zavar nem tá-
madna belőle; csak egy kevés keresztyéni érzés kellene 
hozzá. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz . M. Eperjes . Megkaptuk mindkettőt. A külföl-

dek egymásután jönni fognak. 
L. L. S á r k e r e s z t ú r . Megkaptuk. A jövő számban 

megkezdjük. A naplót kérjük lehetőleg mielőbb, hogy 
aktualitását ne veszítse. 

H. S. Chicago. Megkaptuk. Legközelebb már adni 
fogjuk. 

B. J. S. Sz t -György . Megkaptuk. Ha lehet, már a 
jövő számban megkezdjük a közlést. 

Fele lős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tőség : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök . 

K i a d ó - h i v a t a l : 
Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

hérházai , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í j ak in tézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 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 : 9 kor.; egész é r r e : 18 korona. 

Eyyes szám ára 40 fii. 

Hazai és külföldi protestantizmus. 
A hazai ós külföldi protestáns egyházak 

összehasonlítása mindig bizonyos fájó érzés-
sel jár. 

A külföldi protestantizmus, németek, ango-
lok, hollandok, svájciak, franciák ós amerikaiak 
protestant izmusa erőteljes, előre haladó, terjesz-
kedő, hódító. A hazai protestantizmus satnya, 
visszafejlődik, zsugorodik, sorvadoz. Ott hatal-
mas az egyházi élet, virágzik az egyházi iro-
dalom, erőtől duzzadnak az egyházi intézmények, 
hatalmas a belmisszió, csudákat művel a kül-
misszió, bámulatos az egyháztársadalmi tevé-
kenység, szóval ott a keresztyénség fény, mely 
vi lágosí t ; só, a mely izesí t ; kovász, a mely éleszt, 
keleszt, életet gerjeszt. Itt csak tengődós és 
vergődés az egyházi élet; nincs eleven egyházi 
közszellem, gyarlók az egyházi intézmények ; 
nincs hitet erősítő, szeretetet terjesztő, életet 
mentő belmisszió. Az erőt és számot fokozó kül-
missziót csak hírből ismerjük ; nálunk az evan-
gélium világító fénye, ízesítő sava, életgerjesztő 
kovásza nem lobog, nem pezseg, nem hat eléggé ! 

A példa fáj. A párhuzam lever. Az össze-
hasonlí tás elszomorít. 

Ám azért még sem kell elzárkóznunk az 
összehasonlítástól. Az éremnek két oldala van. 
Ha egyik szomorít, l eve r : megvigasztal és föl-
emel a másik. Nekünk, csüggedező, levert, itt-ott 
elfásult protestánsoknak a mai bús napokban 
bátorító, fölemelő erőkre van szükségünk. Kül-
földi hitfeleink egyházi életéből tekintsük át 
most ezeket a derült, ezeket a fénylő pontokat. 
A példa vonz, a példa oktat is. 

Derült pontja a külföldi protestantizmusnak 
a hit épsége. Nem mintha a hitetlenség és két-
kedés náluk ismeretlen volna. Nem. A racio-
nálizmus skepszisét, a materiálizmus hitetlenségét 
ők is jól ismerik. A világi irodalom, a napi 
sajtó náluk is sok istentelenséget és erkölcsi 

fortéimét terjeszt. De a hitetlenséggel szemben 
még erősebbek a hitápoló intézményeik. Az em-
bernek egész életére kiható, jól szervezett hit-
védelmi rendszerök van. Templomaik és iskoláik 
a valódi keresztyén kegyesség és tiszta erkölcs 
melegágyai. Hitbuzgó papjaik mellett a vasár-
napi iskolákban, az egyháztársadalmi tevékeny-
ségben, az irodalom mezején, a társadalmi ige-
hirdetésben, az egyesületi munkamezőn, a családi 
tűzhelynél, a szeretetmunkák irányításában egy 
egész sereg önkéntes munkatársuk van, a kik valósá-
gos »királyi papság ós szent nép«. A lelkészek, mint 
munkavezetők mellé egész csapat királyi és vi-
lági pap sorakozik a keresztyén munkára, Csak 
egy pár példát. Gladstone, a nem rég elhunyt 
angol miniszterelnök, minden vasárnap lektor 
volt (a pap prédikációja előtt biblia-szakaszt 
olvasott) a templomban és minden vasárnap 
délután bibliát magyarázott a gyermekeknek az 
úgynevezett vasárnapi iskolában. Balfour, az an-
gol kincstár mostani első lordja, hasonlót cse-
lekszik minden vasárnap. S ezt a példát széltében 
követik az angolországi, amerikai, franciaországi, 
svájci stb. előkelő urak ós úrnők. Közöttünk is 
megfordultak a Vischer Sarassin, Fermaud Ká-
roly s Baedecker-fóle királyi papok ós a miss 
Ilhenolds-féle papnők. Ki a vasárnapi iskolában, 
ki az evangéliumi egyesületekben, ki a prot. 
irodalmi ós emberbarát i társaságokban, ki a saját 
családja házi áhítatán, de valahol minden hivő 
keresztyén, férfi és nő, öreg ós ifjú evangelizál 
ós missziónál. Az Istenigéje hangzik ós érvé-
nyesül ott nemcsak a templomban és az iskolá-
ban, hanem a családban és a társadalomban, 
az irodalomban és a közéletben egyaránt. 

Ezért a tervszerű, az egész életet átölelő, 
ezért a folytonos és erőteljes hitápolásórt oly 
bibliás, oly kegyes, oly rigorózus, oly áldozat-
kész a külföldi protestáns ember. Evangéliumot 
hall ott a gyermek a családban, az iskolában 
ós a templomban; evangéliumot prédikál ott 
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nemcsak a pap a templomban, hanem az anya 
a kisdedek között, az apa a családban, az ifjú 
legény és leány a vasárnapi iskolákban, a fel-
nőtt férfi és nő a számtalan nő-, ifjúsági-, 
mértékletességi-, és másnemű egyesületekben. 
Evangéliumot hirdet ott a napi és a heti sajtó 
s a roppant ki terjedésű vallási irodalom, mely 
ezrével termeli a szebbnél szebb vallásos füze-
teket ós könyveket. Ez az evangéliumi vallásos 
légkör, ez az intenzív vallásos környezet, ez az 
egyetemes paposkodás tar t ja épségben a hitet, 
növeli nagyra a buzgóságot, tar t ja ébren az 
áldozatkészséget a mi külföldi hitfeleinknól. Ezért 
az evangéliummal való szerves és állandó kap-
csolatért tisztább, épebb ós te rmékenyebb a hit 
náluk, mint nálunk, a hol az evangéliummal 
való életközösséget egy csomó dogmatikai ós 
filozófiai emberi elegyítés zavarja. 

Másik fényes pontja a külföldi protestáns 
egyházaknak az erkölcsi tisztaság. Nem mintha 
ismeretlen volna náluk a bűn és az erkölcsi 
hitványság. Nem. Az embernek mindenüt t fejé-
hez van kötve a gyarlóság és vele jár a bűnre 
való hajlandóság. Hanem mivel a bűn ellen 
tervszerűleg küzdenek, s a Jézus evangéliumából 
merítet t erkölcsi védő eszközökkel rendszeres 
erkölcsnemesítóst és erkölcsvédelmét folytatnak. 
Papjaikat evangéliumi kegyességben, erkölcsi 
tisztaságban nevelik és kegyes keresztyén életet 
követelnek tőlük. Presbi tereiket , gondnokaikat 
és diakónusaikat a legkegyesebb ós legbuzgóbb 
hitfelek közül választják ; mert a lelki gondozás-
nak és egyházkormányzatnak az az alapfeltétele, 
hogy az igehirdető és az egyházkormányzó az 
Istenigét meg ne hazudtolja, hanem életével 
bizonyságot tegyen róla. Politikát ós nepotizmust 
az egyházban meg nem tűrnek ; mert az egyház-
ban a közvetlen egyházi tekinteteknek kell ural-
kodniok. A vasárnapi iskolákban hit- és erkölcsneme-
sítő veteményes ker teket rendeztek be a gyermek-
sereg evangólizálására. Az ifjúsági egyesületekben 
evangéliumi várakat építettek az intelligens ifjú-
ságnak, a melyet, kivált nagy városokban, az er-
kölcstelenség és a hitetlenség veszedelme fenye-
get. Az evangéliumi nöegyesületekben evangélium-
magyarázattal , szere te t -munkákra szoktatással, 
szegények látogatásával valóságos női papságot 
nevelnek. A diakonissza-intézetekben ezrével képe-
zik a betegápolókat, kisdednevelőket, női evan-
gélistákat, a kik valóságos apostoli munkát végez-
nek az árvaházakban, züllésnek kitett gyermekek, 
a bukott nők stb. számára emelt szeretet-házakban, 
s bámulatos önfeláldozó tevékenységet fejtenek 
ki a beteg ápoló kórházakban. A fehér-kereszt és 
kék-kereszt-egyesületekben szembeszállanak a rósze-
geskedés és a paráznaság test- ós lólek-pusztító 
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bűneivel. A legény-egyesületekben menhelyeket , 
ot thonokat állítottak az iparos-ifjaknak, hogy 
megvédjék őket a városi élet kísértéseitől. A 
cseléd-menhelyekben fáradhatat lan diakonisszák ta-
pintatos vezetése ós önkénytes női evangélisták 
támogatása mellett vallás-erkölcsi gondozást, ne-
mes szórakozást,^ de e mellett erkölcsi védelmet, 
anyagi gondozást ós gondos képzést nyúj tanak 
a fiatal cseléd- és munkás-lányoknak. Városon 
az evangélizáló termekben, falu helyen a protestáns 
népkörökben estónként összegyűjtik a felnőtteket, 
különösen a templomkerülőket , a kiket Isten 
igéjéből s más vallásos előadások, felolvasások 
tartásával, továbbá szervezett ének-karok közre-
működésével szilárdítanak az evangéliumi hitben, 
nemesítenek a keresztyén erkölcsökben, látnak 
el erkölcsi ellenálló erőkkel az élet küzdel-
meire. 

Ebben a belterjes erkölcsi nemesítésben 
mindenüt t a papság jár elől; de nem maga végez 
minden munkát . Mindenütt a papság vezeti a 
munkát ; ele melléje minden gyülekezetben az 
önkéntes munkásoknak, a hitbuzgó presbi terek-
nek, a lelkes if júságnak, a nemeslelkű evangé-
liumi nőknek egész csapatja sorakozik. Mert a 
valódi protestáns egyházakban, a Jézus igaz 
egyházában, sem a férfiak, sem a nők, sem a legé-
nyek, sem a leányok nem szégyellik a Krisztus 
evangéliumát. Itt tehát valóban érvényesül a 
bibliai »királyi papság és szent népre dicső elve; 
itt tehát valósággal megtestesülve látjuk a refor-
máció elvét, az egyetemes papságot; itt a szó 
teljes ér telmében megvalósul az a keresztyén 
ideál, hogy a gyülekezet maga az Isten papsága. 
Ilyen erkölcsi nemesítés ós ilyen erkölcsi véde-
lem mellett a lelkek igazán közelebb ju tnak az 
Istenhez; az egyháztagok valóban érzik és ta-
pasztalják, hogy a keresztyén egyház »a szentek 
közössóge«, a »világ világossága«, a »föld sava« 
ós az »ólet nemesítő kovásza«. Az ilyen kegyes-
ség ós az ilyen erkölcsi nemesség ismét tisz-
teltté teszi a keresztyónsóget és föltárja a sziveket 
az élő Krisztus előtt. Mert még a legsivárabb 
lélek is, ha látja, hogy az egyházban az utolsó 
koldusra is ki terjed a szerető gond és a neme-
sítő szere te t ; ha látja, hogy az elzüllósnek in-
dultak százait és ezreit becsületes polgárokká 
nevelik ; ha tapasztalja, hogy a részeges család-
apákat kimentik a hínárból, az anarkis tákat és 
atheistákat Krisztushoz térítgetik ; hogy a szo-
ciális bajok s a testi és lelki nyomor ellen ily 
nemes küzdelem folyik: akkor még ra legsivá-
rabb lélek is hinni kénytelen a világmeggyőző 
és világnemesítő keresztyén szeretet az isteni ha-
talmában. 

Nem folytatom tovább. Csak rá aka r t am 



röviden mutatni a külföldi evangéliumi egyhá-
zaknak a hitszilárdítás és az erkölcsnemesítés 
terén használt erőforrására és kifejtett tevékeny-
ségére. A hívekben élő Jézus az erő-.kútfő, s a 
hivek által munkás evangélium a dolog nyitja 
és titka. Ebből a két vonásból is sokat tanul-
hatunk. 

Megtanulhatjuk azt, hogy nekünk, Krisztus 
magyar egyháza tagjainak első ós legfőbb köte-
lességünk Jézus Krisztushoz vezetni a tőle el-
idegenült lelkeket. A Krisztusba vetett személyes 
élő hit nélkül nincs élő, nincs erős, nincs erköl-
csileg hatni, nincs alkotni és nemesíteni' tudó 
egyház. A míg ezt be nem látjuk s ekként nem 
cselekszünk, addig hiába minden külső tatarozás, 
szervezeti javítgatás, anyagi erősítés az egyház-
ban, mer t az egyházi organizmusnak éltető ereje: 
a lélek, fogyatékos. 

Megtanulhatjuk azt, hogy az egyetemes pap-
ság elvéből kifolyólag az egyházban a pap csak 
vezető munkás, de melléje száz és száz »királyi« 
és »világi« papnak kell sorakoznia, hogy a gyü-
lekezet maga legyen az Isten papsága. Ez az 
igazi belmisszió. Mert az . az igaz keresztyénség, 
hogy a Jézus evangéliuma minden keresztyén-
ben éljen, hasson, működjék. Az a belmisszió ma-
gasztos elve, hogy a gyülekezetben nemcsak a 
hivatal szerinti pap, hanem minden egyháztag 
jogosítva, sőt kötelezve van valamit tenni az 
Isten egyháza építésére, a Krisztus hitének és 
szeretetének tovább plántálására, s ezzel az 
egyén nemesítésére,, a világ javítására, a lelkek 
üdvösségére. 

A mikor a Krisztus magyar egyházában 
ezek az evangéliumi örök igazságok a vezetők-
ben hússá és vérré válnak ; a mikor pap, pres-
biter', gondnok s minden számottevő egyháztag 
nemcsak igy gondolkozik, de igy is cselekszik : 
akkor a magyarországi evangéliumi egyházak-
ban is felderül s lesz pezsgő élet, intenzív emel-
kedés ós extenzív terjeszkedés. Addig azonban 
csak veszünk, pusztulunk, s mint oldott kéve 
szél hull egyházunk. Mert hitet és egyházat, val-
lást ós erkölcsiséget csak az az erő képes újjá-
szülni, a mely valamikor szülte azt. Jézus 
Krisztus egyházát csak Jézus Krisztusnak a 
hívekbe átplántált hit- ós szeretet ereje képes 
regenerálni . 

Sz. F. 

Nézzük az érem másik oldalát is! 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegye szeptember hó 5-én tartott 

egyházi értekezletén.-

Mélyentisztelt Értekezlet ! 
Ot esztendeje lesz maholnap, hogy a magyar állam 

s a magyar egyháztársadalom életében uj korszakot nyi-
tott egyházpolitikai törvények életbe léptek. Sokan aggódó 
lélekkel, mások viszont vérmes reményekkel néztek ez uj 
korszak elé, s ime — csodálatos! — a letolvt quinquen-
nium igazat adott mind az aggódóknak, mind pedig azok-
nak, a kik a régen .óhajtott reformoktól üdvös hatást vár-
tak és reméltek. Mert hát nemde, minden nagyobb 
rázkódás, sőt zökkenés nélkül lépett bele az állami és 
társadalmi élet gépezete a megszokott régiből az u) kerék-
vágásba?! . . . Sőt már tudományos apparátussal,, statisz-
tikai adatokkal is bizonyítgatják (dr. Jekelfalussv József, 
a m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója, a magyar 
tudományos akadémia egyik mult évi ülé§én). hogy igenis, 
az uj törvények javára váltak nemcsak a nemzeti egy-
ségnek, hanem még a vallásfelekezeteknek is, s különösen 
annak, a melyik legjobban agitált ellenök: a római katho-
likusnak. — Mig másfelől, 'a lefolyt öt évi idő tapasz-
talata — attól félek — nem hogy apasztotta volna, ellen-
kezőleg nagyra növelte az aggódok számát, a kik ma, a 
szerzett szomorú tapasztalatok után talán még sötétebb 
szemüvegen nézik, különösen a magyar protestáns egyház 
jelenét és jövőjét, mint az uj korszak kezdete előtt bár-
mikor. 

Nem tagadom, én magam is azok közé tartozom, 
kik szorongó kebellel szemlélik az »uj rend* hatasát evan-
géliumi protestáns anyaszentegyházunk külső és belső 
életére, s kebelemben mindannyiszor a fájó érzés húrja 
rezdül meg, valahanyszor a havonkénti hiteles statisztikai 
kimutatásokból, vagy az egyházi s politikai lapok hasáb-
jairól azt olvasom, hogy ime a mult hónap folyamán is 
ennyi meg ennyi protestáns vőlegény vagy menyasszony 
ígérte oda születendő gyermekét a más hítfelekezeten levő 
jegyesének ; hogy a más felekezetbe való áttérés, vagy a 
felekezeti közösségből való kilépés folytán számban és 
erőben mennyire gyengült ismét a magyar protestántiz-
m u s ! Vagy hogy mennyiben találkoznak hitsorsosaink 
között is, kik polgárilag megkötött frigyökre az egyház 
áldását kikérni, szerelmök zálogát ,a keresztség vizével a 
Krisztus anyaszentegyházának eljegyezni elmulasztották ! . . . 
Ám ettől az anyagiakba merült s a lelki javak keresésé-
től többé-kevésbé elfordult mai társadalomtól mit is vár-
hattunk volna egyebet az uj korszak életbeléptével, mint 
hideg közömbösséget a vallásos dolgok iránt, sőt tüntető 
mellőzését nevelő dajkájának, az egyháznak?! . . . Nem 
lehet hát meglepő, ha az uj viszonyokat néhány százan 
vagy ezeren arra használják fel, hogy hitetlenségökkel 
vagy álfelvilágosultságukkal mintegy kérkedve, gúnyos 
mosolylyal hátat fordítsanak minden vallásnak, minden 
egyháznak. — A mi ránk protestánsokra ennél a jelen-
ségnél, is nyugtalanítóbb, azaz , hogy, amin t a gyermekek 
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vallására nézve kötött szerződések statiszitikai kimutatá-
sából látjuk, az uj rend ,a protestáns egyházakra nézve 
egyáltalában nincs kedvező hatással, a mennyiben a prot-
egyházak a vegyes házasságok révén hova-tovább több-
több hitfelöket vesztik el, és pedig épen annak az egy-
háznak a javára , a mely legjobban félt az uj korszak 
bekövetkezésétől: a római katholikus egyháznak. Egyes 
világi és egyházi lapok már is titkolhatatlan örömmel szól-
nak a magyar prot. egyházak folytonos veszteségeiről, 
mint kézzelfogható bizonyítékairól a protestantizmus gyen-
gülésének és rohamos hanyatlásának a Mária-országában. 
S mi természetesebb, minthogy mindebben az egyedül 
üdvözítő (?) római katholikus egyház igaz tanainak az 
eretnek (I) protestáns tanok felett kivívott diadalát és 
uralomra jutását szemlélik és üdvözlik nagy megelé-
gedéssel. 

Nem lesz azért érdektelen az egyházpolitikai tőrvé-
nyek által teremett egyháztársadalmi átalakulást közelebb-
ről megvilágítani, még pedig lehetőleg minden oldalról és 
kellő tárgyilagossággal vizsgálni az éremnek úgy egyik, 
mint másik felét. 

I. 

Lássuk elsőbben is az éremnek azt a felét, a mely 
a prot. egyháznak a vegyes házasságok révén szenvedett 
veszteségeit tünteti fel. — A gyermekek vallásáról alkotott 
1894. évi XXXII. t.-c. I . § -a ugyanis igy hangzik: »A 
bevett vagy törvényesen elismert különböző vallásfeleke-
zethez tartozó hazasulók. hazassaguk megkötése előtt 
egyszersmindenkorra megegyezhetnek arra nézve, hogy 
gyermekeik valamennyien az atya vagy anya vallását 
kövessék, illetőleg abban neveltessenek*. 1895. év októ-
ber elseje óta van érvényben e törvény, — a melynek 
hatása azonban, mint azt a lefolyt ötévi idő tapasztalata 
tanúsítja, s mint azt előre is meg lehetett jósolni, egyáltalá-
ban nem volt kedvező a prot. hit felekezetekre. Fajdalom-
mal látjuk, hogy vegyes házasságra lépő hitfeleink, már 
t. i. azok, kik születendő gyermekeik vallására nézve 
jegyeseikkel egyességet kötnek, rendszerint a más hitfele-
kezetü, és pedig a legtöbb esetben római katholikus val-
lású jegyeseknek engedik minden gyermeköket. 

Legyen szabad ide vonatkozólag az országos sta-
tisztikai hivatal évkönyve alapján az 1898-ik évről a 
következő adatokat említenem. A szorosabb értelemben 
vett Magyarországon az 1898-ik esztendőben összesen 
135,541 házasság köttetett; ebből ú. n. tiszta házasság 
volt 119,832, vegyes házasság 14,709. A vegyes házas-
ságra lépők túlnyomó része, vagyis e 14,709 pár közül 
11,745 pár, a gyermekek vallására vonatkozólag nem tar-
totta szükségesnek a törvény előtt egyezséget kötni, és 
igy csupán 2964 vegyes pár (vagyis a vegyes házasulók 
2 0 1 5 % - a ) élt a törvény által engedett joggal. Viszont e 
2964 házasság közül 1483 volt olyan, a hol vagy a vő-
legény, vagy a menyasszony református, a másik fél 
ellenben római kath. vallású volt. Most már, szorítkozva 
tisztán ez 1483 esetre, — a statisztikai évkönyv szerint: 

605 olyan vegyes házasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony református volt, megegyezés sze-
rint 408 esetben a róm. kath. apa s csupán 197 esetben 
fogják a ref. anya vallását követni a gyermekek ; vagyis 
a veszteségünk 211. Azon 878 házasságból pedig, hol a 
vőlegény református, a menyasszony róm. kath. volt, 
csak 274 esetben a ref. apa, ellenben 604 esetben a róm. 
kath. anya vallását fogják követni a születendő mindkét 
nemű gyermekek. Itt a ref. egyház vesztesége 330. Ösz-
szes veszteségünk tehát a római katholikus egyházzal 
szemben 541. 

Még világosabban : 1483 róm. kath. és ugyanannyi 
reform, vallású házasulandó közül mig csupán 471 róm. 
kath. v. jegyes (és pedig 197 vőlegény, 274 menyasszony) 
igérte oda gyermekét a ref. valláson levő jegyesének, — 
addig 1012 ref. v. jegyes (vagyis 604 vőlegény s 408 meny-
asszony) engedte át jövendőbeli gyermekeit a róm. kath. 
egyháznak. Látjuk tehát, hogy a mi egyházunknak csupán 
vesztesége s pedig egy év alatt is 541 vesztesége van ; 
ellenben a r. kath. egyház, ha 471 esetben velünk szem-
ben vesztett is, de viszont 1012 esetben meg nyer t ; 
más szóval : mig a ref. egyházra a megegyezéseknekmint-
egy V3-a esik, addig a megegyezések 2/3~a a r- kath. 
egyház javára létesült. 

Meg kell jegyeznem, hogy mig a r. kath. egyházzal 
szemben csupán veszteségünk van, addig a más hitfele-
kezetüekkel kötött vegyes házasságoknál van némi nyere-
ségünk is, t. i. 73. E szerint a talajdonképeni veszteségünk 
468- ra száll le. De ez is elég súlyos veszteség egyetlen-
egy év alatt. Hogy a lefolyt 5 esztendő vesztesége 
mennyit tesz k i ? statisztikai adatok hiányában ez idő-
szerint még meg nem állapitható ; de minden valószínű-
ség szerint legalább is ötszöröse az 1898-ik évi veszteség-
nek, vagyis mintegy 2700, illetőleg a nyereség leszámítása 
után mintegy 2300. 

Az igy nyert kép tehát meglehetős sötét és lehan-
goló ránk, reformátusokra nézve. Mert hát teljesen bizo-
nyos, hogy e folyvást fokozódó veszteségek miatt a refor-
mátusok s illetőleg a protestánsok létszáma Magyarországon 
hova-tovább csökkenni, a római katholikusoké ellenben 
emelkedni fog; sőt m á r i s vannak egyes kishitűek, — a 
kárörvendőket nem is említve, — kik a magyar protes-
tantizmus felett már is a halálharang kongását vélik hal-
lani. E pesszimistákkal s a mindenesetre komoly vesze-
delemmel szemben legyen szabad azért ar ra a nem új 
és nem kevésbé szomorú tényre hivatkoznunk, hogy 
hiszen a magyar protestánsoknak a vegyes házasságok 
révén szenvedett vesztesége és ezen s más ok miatti 
folytonos számbeli fogyása nem az ú j egyházpolitikai tör-
vények életbeléptével, nem 1895. október 1-vel kezdődik. 
— Régen, úgyszólván évszázadokkal előbb kezdetét vette 
az és nem is szünetelt soha, csakhogy nem igen méltat-
tuk figyelemre. Mert csak a legújabb keletű hitfelekezeti 
statisztika adatai hozták úgyszólván tudomásunkra azt a 
kétségkívül eltagadhatatlan szomorú tényt, hogy a pro-
testáns és igy a reformált egyházi híveinek a számaránya 



Magyarországon évtizedről-évtizedre fokozatosan, megsza-
kítás nélkül hanyatlik. 

Azt nem is említve, hogy volt idő, a XVI-ik század 
vége felé, midőn kevés kivétellel az egész Magyar- és 
Erdélyország lakossága az evangéliumi protestáns hitet 
va l lo t t a : még csak ezelőtt mintegy 100 évvel is, az 1790— 
1791-iki országgyűlés idejében, a több százados üldözé-
sek következtében különben nagyon lefogyott mindkét hit-
vallású evangélikusok s záma még mindig fölözte a róm. 
katholikusok számát Magyarországon. Mert mikor a mon-
dott országgyűlésen a klerikális párt azzal állott elő, 
hogy Magyarországon mind a főurak, mind a nemesség 
és a nép többsége r. ka thol ikus: az evangélikus rendek erre 
azt vá laszo l ták : »nem lehet megengedni, hogy a nemes-
ség nagyobb része róm. kath . vo lna ; a népről pedig 
bizonyos, hogy nagyobb része evangélikus annak , mint 
katholikus* ; s ugyanez tünt ki a későbbi hivatalos 
összeírásokból is. (Kovács Albert Egyházjogtana 1.213.1.) 
Nem tudom, mennyire megbízhatók ez adatok, de előttem 
valószínűnek látszik, hogy a XlX-ik század elején a pro-
testánsok, »megfogyva bár , de törve nem«, még mindig 
voltak hazánkban legalább is annyian, mint a római 
katholikusok. S íme, hová hanyat lot t egy fél század alatt 
a magy. p ro tes tan t izmus ' 1840-ben, a melyről már hiteles 
statisztikai adataink vannak, a re formátusok (az evan-
gélikusokról nincsenek ada ta im) már csak 14 34 % " á t 

tették a magyar birodalom összes népességének. Ha a 
reformátusokhoz képest rendszerint felényi evengélikusok 
s z á m a r á n y á t 7 % " r u teszszük, még akkor is 2 1 — 2 2 % " o t 

nyerünk , vagyis a protestánsok 1840-ben már csak mint-
egy negyedrészét képezték Magyarország összes lakossá-
gának. Ettől kezdve aztán, sajnos, a protestánsok szám-
ereje lassan bár , de viszonylag folytonosan csökkent. Igy, 
a mint már említettem, 1840-ben mi reformátusok még 
14 '34 % " á t tettük az összes népességnek. 1850-ben azon-
ban már csak 13 50 % - á t , 1857-ben 13 37 % - a t , 1869-ben 
13*13 % - á t , 1880-ban 12 99 % - á t , 1890-ben pedig csak 
12 '83 % - á t > — mig ellenben a róm. kath. egyház hivei 
1890-ben az összes népességének 50*84 % " á t tették. 
(Dr. W a r g h a Gyu la : Néhány statisztikai adat az ev. ref. 
egyházról. Protes táns Szemle. 1894. 219 lap.) A legújabb 
1898-iki statisztikai kimutatás természetesen szintén ked-
vezőtlen ránk reformátusokra , a mennyiben a rányszámunk 
e 8 év alatt 12 83-ról 12 '65-re szállott alá, ellenben a 
róm. katholikusoké 5 0 8 4 % - r ó l 51-25 °/0-ra emelkedett. 
(Protes táns Egyházi és Iskolai Lap 1890. 11. szám. Ez 
utóbbi adatai nem egyeznek meg mindenben a W a r g h a 
Gyula közlötte adatokkal.) Megcáfolhatatlan tény tehát, 
hogy a magyar kálvinistaság a róm. kath. vallásű lakos-
sághoz viszonyítva lélekszámban fokozatosan apad, és 
pedig nem csupán az egyházpolitikai törvények életbe 
lépte óta, hanem rég időtől fogva és ál landóan hanyatlik 
az egykor túlnyomólag protestáns hitű Magyarországban. 

Hogy honnan ez a szomorú jelenség ? — erre a 
kérdésre egy kitűnő szakember és buzgó kálvinista iró 
(dr. Vargha Gyula idézett felolvasásában 224. 1.) a követ-

kező feleletet ad ja : »A ref. egyháznak ezt a sajnos szám-
beli e lmaradását nem a kivándorlás, nem a túlságosan 
nagy halandóság, hanem a gyér születés okozza. A kevés 
születés a reformátusoknál nem faji sajátság, nem fizio-
lógiai okok következményei hanem egyenesen felekezeti 
jellemvonás. . . Nem találunk példát, hogy a reformá-
tusoknál annyi gyermek születnék, mint a róm. katholi-
kusoknál. Ha — úgymond tovább — a reformátusoknál 
a születési a rány szintén olyan magas volna,mint a róm. 
katholikusoknál, évenkint 17 ezer gyermekkel születnék 
több, mint jelenleg, — a mely szám jóformán kétszeresét 
teszi a vegyes házasságok után törvényesen minket illető 
összes gyermekek számának S mig 1 0 — 2 0 elkeresztelt 
gyermekért betöltjük panaszainkkal az egész országot: 
közönyösek maradunk a m a felekezeti belső bajjal szem-
ben, mely évenként sok ezeH,gyermektől fosztja meg egyhá-
zunkat, fosztja meg a hazát*. — Kemény de megszívle-
lésre méltó szavak! Vajha mennél tágasabb körben meg-
hallanák ezt a mi kedves hitsorsosaink, és meggondolnák, 
hogy ugyancsak a jeles iró szavaival élve — »a ref 
egyház híveinek ez a gyöngébb szaporasága elvégre is 
oda vezet, hogy más felekezetektől túlszárnyaltatva, évti-
zedről-évtizedre fogy egyházunknak az a természetes 
súlya, melyet a számbeli erő biztosít*. És meggondolnák 
különösen a dunántuli vidéknek az egy-gyermek-rendszer 
miatt szomorú hírnévre jutott református lakosai, hogyha 
kárhozatos szokásaikkal fel nem h a g y n a k : »a leggyászo-
sabb sorsot, a mi egy népre várhat , a föld színéről való 
elpusztulást idézik fejökre«. 

Kétségkívül igaza van a jeles irónak s tudósnak 
abban, hogy a kálvinistaság lassú szaporodását a gyér 
születés okozza. Magunk, gyakorló lelkészek előtt is rég-
óta ismeretes, hogy mig pl. a római kath. atyafiaknál a 
születések száma folytonosan emelkedik: nálunk refor-
mátusoknál úgyszólván évről-évre mindig kevesebb gyer-
mek születik Sőt már az egyházkerületi közgyűlésen is 
feltűnt és szóvá tétetett egy alkalommal az egyházkerü-
letben levő iskolakötelesek létszámának rohamos és szem-
mel látható csökkenése. De ez a megcáfolhatatlan szomorú 
jelenség, szerintem, még csak részben adja okát a kál-
vinistaság számbeli hanya t l á sának ; a r ra a kérdésre pedig 
hogy mi okozta a protestánsoknak oly nagy mértékű 
megfogyását a XIX. század f o l y a m á n ? — erre épenséggel 
nem fogadható el kielégítő megoldás gyanánt . Hiszen az 
az á tkos egy-gyermek-rendszer hazánkban alig néhány 
évtized óta honosodott meg, s ha megengedjük is, hogy 
azon a réven folytonosan és rendkívül sokat vesztettünk 
az ú jabb időben; de azért sem az utóbbi évtizedek, sem 
különösen a mult század vége óta szenvedett vesztesé-
geinket nem tulajdoníthatjuk csupán és kizárólag a pro-
pagativ erő szomorú hanyat lásának, hanem kétségkívül van 
az éremnek egy másik oldala is, mely szintén oly sötét 
és figyelemre méltó, mint az imént rajzolt kép, s ez — 
a protestáns egyházaknak a vegyes házasságok útján 
történt meg tizedelése. Lévay Lajos, 

(Folyt, köv.) sárkeresztúri lelkész. 



I S K O L A Ü G Y . 
Az iskola jóltevőirői. 

A budapesti ev. ref. főiskolában IbOO. október 6-án a jóltevők 
emlékünnepélyén emondott beszéd. 

Tiszteli Közönség! 

»Elvész az én népem, minthogy tudomány nélkül 
valói« Ez isteni kijelentés igazsága mindig hatalmas erő 
vei dobogtatta s dobogtatja ev. ref. egyházunk tagjai-
nak kebelét, a vezérekét és közkatonákét egyaránt. Ez 
isteni igazság hatása alatt állottak elő mindjárt a refor-
máció kezdetén a nagyenyedi, sárospataki, debreceni, 
pápai főiskolák, menedékhelyeiül a múzsáknak s világító 
gócpontjaiul a tudománynak. Éz isteni igazság ereje 
ihlette meg a Bethlenek, Bákóczyak, Lorántffy Zsuzsannák 
lelkét, kiknek száma mindig nagy vala, s a kik közül 
számosan ma is itt élnek s fáradoznak közöttünk, mind-
nyájunk boldogságára. 

Ez isteni igazság erejének, élő hatásának köszöni 
fennállását iskolánk, a székesfővárosnak ezen reánk, 
reformátusokra nézve fő fontosságú intézete, melyet — 
a város és az állam jótékony segítsége mellett — máig 
a ref. hivek hitbuzgósága s áldozatkészsége tart fenn, s a 
melynek minden köve a ref. önzetlenségnek és áldozat-
készségnek egy-egy beszélő bizonysága. 

A nagy jóltevők Török Pál, Gönczy Pál, BaHagi 
Mór emlékének a mult évek október 6-ki ünnepei méltó-
képen áldoztak. A mai ünnep legyen ama kevésbé 
hírneves, de ép oly érdemgs jóltevők, ama »névtelen 
hösök« emlékének szentelve, kiknek hült tetemei orszá-
gunk különböző vidékein már rég porlanak, de a kik-
nek lelke itt jár közöttünk, érinti lelkünket, s kény-
szerít bennünket, hogy érdemeiket magasztaljuk s példá-
jokon buzdulva, belőle hasznos tanulságokat meríthessünk. 

De mielőtt ezt tennők, álljunk meg egy kissé sirjok 
mellett; idézzük fel tisztelt alakjokat a mult idők homá-
lyából, a mint azt Farkas József theologiai tanár úrnak 
»A pesti református egyház 101 éves története* című 
könyve lapjain megrajzolva találjuk. 

1. Szíjj Sámuel, egykori jómódú pesti polgár, értelmes 
gépész-iparos, buzgó református háztulajdonos, saját jószivé-
től és nemes lelkű házi orvosától és barátjától ösztönöztetve, 
1868 június 22-én tett végrendeletében Két-nyúl (ma 
Lónyay-)utcai 78/11. számú házát, illetőleg annak árát — 
némi terhek levonása és két mellék-örökös kielégítése után — 
a pesti reformált egyháznak hagyományozta, oly kikötés-
sel, hogy a tőke » S z í j j Sámuel alapítványa« címen ka-
matoztatván, -»a jövedelem fele szegény tanulók segélye-
zésére stipendiumképen fordŰtassék«, oly formán, hogy 
egy tanuló legalább 100 frt segélyben részesülhessen. A 
jövedelem másik fele a tanári kar lizétése jobbítására 
szolgáljon. A segélyezett tanulók, >szegény, de múlhatat-
lanul szorgalmas és legföképen jó erkölcsű fiúk lehetnek 
csuk.* Az évenként igy kiosztandó összeg 990 frt, illető-
leg, — minthogy Laky Dániel tanár úr az ezen alapból 
fiának megszavazott 100 irtot az alaptőke gyarapítása 

-végett visszaajándékozta volt, — 995 frt, mely is az 
J 8 8 3 / 8 4 . iskolai évtől kezdve rendesen kiadatott. 

2. A Balassa Antal-féle alapítvány. Alapította 
Balassa Antal, volt kápolnás-nyéki, 1870. évi januárban 
nőtlenül elhalt földbirtokos, a ki 353 holdas birtokát; a 
ra j ta levő házakkal^ fundus instructussal, terméssel stb., 
továbbá budai (tabáni) házát, jövedelmeivel együtt^ örök 
alapítványképen gimnáziumunknak hagyta, oly módon, 
hogy az alapítvány fele jövedelme a pesti ref. főgimná-

ziumot illeti, ennek céljaira fordí tandó; a jövedelem m á -
sik fele a kápolnás-nyéki Balassa-családból származó, 
bárhol tanuló ifjak és a Szőllősy Pál székesfehérvári 
ügyvéd családjából származó egy tanuló ifjú között egyenlő 
arányban kiosztandó. Kiadatík pedig évenként 10—15 
folyamodónak, a kik bármely hazai középiskolába (tehát 
a mienkbe is) járó tanulók lehetnek, mintegy 2000 f r t ; 
igv egy-egy. ösztöndíjasnak 160—180 frt jut, a kik azon-
ban a pápai ref. főiskolánál, ugyanezen alapító által tett 
földbirtok-alapítvány kamatait is élvezhetik. 

Balassa Antal emlékét a budapesti ref. egyház 
méltó tiszteletben tart ja. Tetemeit az 1871 okt. 29 én a 
helyszínén Török Pál részvételével tartott gyászünnep 
alkalmával a régi süppedékes temetőből a birtokon levő 
dombos helyen elkerített temetőbe vitette át; díszes sírját 
emlékszoborral jelölte meg és a birtok bérlőjével gondoz-
ta t ja ; arcképét lefestetvén, tanácstermében őrzi. 

3. Szalay István, volt pesti'polgar, egyházunk tagja és 
presbitere. 1877. évben kihirdetett végrendeletében a 
pesti ref. főgimnázium részére 10,000 forintot hagyott, 
oly meghagyással, hogy az összeg .»Szalay István-alapit-
vány« néven a pesti ref. egyház által gyümölcsözőleg 
kezeltessék, s annak 6 %"ös kamataiból szegénysorsú, ref. 
vallást követő s a pesti ref. középtanonába járó és szor 
galmas tanulók segélyeztessenek. A kijelölés joga â z egy-
háztanácsot illeti. 

Ez alapból az 1881/82 isk. évtől kezdődőleg 250 frt 
osztatik ki, 5 0 — 5 0 frtos ösztöndíj alakjában, öt szegény 
sorsú, ref. vallású növendék közt. 

4. A báró Majthényi László alapítvány. B. Majthényi 
Lászlóné szül. Peéli Ludovika, 1884-ben két ízben, össze-
sen 8500 frtot küldött, 5 % ' k a l kamatozó papir járadékban 
egyházunk elnökségéhez öszlöndijalapítványul, kikötvén, 
hogy a tőke 15,000 frtra felszaporíttassék, s akkor a 
750 frtot tevő kamatok, évenként három szegénysorsú, 
gimnáziumunk VII, és VIII.. osztályába járó tanuló segé-
lyezésére lesznek fordítandók. 1895 óta a kamatok (az 
értékpapírok 4 °/o~ ra szállván alá) 600 frtra rúgnak s az 
1896/97. év óta három ifjú között kiosztattak. 

A fenkölt lelkű örökhagyó hült tetemei 1884. évi 
szept. 23-án az egyháztanács részvéte mellett, ravatalára 
diszes koszorú helyezésével, a kerepesi temetőbe tétettek 
örök nyugalomra. 

5. Roboz Károly baracskai (fehérmegyei) földbir-
tokos, ottani lakos, 1879 június 1-én kelt végrendeletével 
terjedelmes földbirtoka nagy részét (46 és a /2 hold híján 
636 holdat), a ra j ta levő épületekkel együtt közvetetlenül 
iváncsai, 325 hold birtokát pedig unokája halála esetéré 
a »pesti ref. főiskolá«-ra hagyta. A vérszerinti rokonok 
köteles része 60,000 írton megváltatván, 1881-ben az 
egész birtok az egyház kezére szállott; azonban a fen-
tebbi válság-ár törlesztése stb. miatt most még csak 
8360 frt tiszta jövedelmet hoz évenként, melynek fele a 
theologia, fele a1 gimnázium költségeire fordíttatik. 

6. Szalücsy Farkas, fiatalon elhunyt komáromme-
gyei földbirtokos, 1881. évi március 8-án 15,000 frtot 
hagyott gimnáziumunknak. Az összeg kamatait most még 
az elhunytnak özvegye élvezi. 

7. Balassa Lajos budapesti lakos, egyházunk volt 
presbitere, 1858. ápril 12-én 200 frtot hagyott egyhá-
zunknak, azzal, hogy a tőke 500 fr tra növeltessék, 5'°/0-os 
kamataiból (25 frt) pedig egyházunkhoz tartozó, árva, vagy 
szegény szülőktől származott fiúgyermekek neveltessenek. 
Az 1883. év óta a 25 frtos ösztöndíj oly tanulónak ada-
tik ki, a ki a magyar nyelv elsaját í tásában kiváló elő-
menetelt tesz.. - ... v 



8. Hubay József, hétszemély nők, a pesti egyháznak 
évek hosszú során át buzgó pártfogója, a nehéz időkben 
erélyes főgondnoka és védője*, 1863-ban »a pesti ref. 
főiskola részére, szegény, de szorgalmas tanulók segedel-
mezésére* 1000 frtot hagyott . Ez alapí tvány felét a 
theologia, felét a g imnázium k a p t a ; az utóbbiból 25 frtos 
ösztöndíj adatik ki. 

9. » A z Egyesült budapesti fővárosi Takarékpénztár«, 
1896 okt. 18-án tartott 5 0 évi jubileumi közgyűlésén 
15 fővárosi középiskolában, s a mienkben is, 5000 — 5000 ko-
rona alapí tványt tett, hogy annak 200 koronás kamata 
.jeles tanulónak ösztöndíjul adassék, a mint az, 1898. óta 
meg is történik. 

10." Egressy Galambos Sámuel, egyéb alapí tványa 
mellett, 5 0 0 forintot adott vagyontalan, de érdemes t anu-
lók segélyezésére. 

Tisztelt közönség! Kedves i f j a k ! Ezek a m a névtelen 
hősök, kik nemes szívok sugalatát követve, mert a gond-
viselés nekik családot nem adott , egy nagyobb családot, 
g imnáziumunk if júságát fogadták kebelökbe, s a rany be 
tűkkel írták be nevöket egyházunk s intézetünk törté-
netébe. 

Álljunk meg kissé emiéköknél , elmélkedjünk érde-
meik felett, s lássuk, minő tanulságokat merí thetünk dicső 
példajokból ? 

Az első tanulság a jótékonyság gyakorlásának köte-
lessége. 

Tudós könyvekben olvassuk, hogy az ember önző, 
hogy keblében legelső érzés az önszeretet érzése, melylyel 
még a keresztyénség magasztos tanai befogadása után 
is alig képes megküzdeni . 

Nekem, kedves ifjúság, más a meggyőződésem. A 
tigris, az állatok között a legkegyetlenebb, vérben fet-
rengő társa sebét részvéttel nya loga t j a ; a költöző darú-
csapat e lmaradt társá t fá jda lmas kiáltásokkal h ívoga t j a ; 
a hangyák és méhek ápoló gondoskodása sebesültjeik 
iránt á l ta lában ismeretes. íme, a részvét érzése az alla-
toknál is m e g v a n ; annyival inkább az Isten képére te-
remtet t emberben. Menjetek el Lybia forró homokjára , a 
magas északi vidék kietlen jégsivatagjaira : mindenütt meg-
lelitek az emberben a jótékonyságra való haj landóság 
csiráit. A sanyarú viszonyok között tengődő pogány esz-
kimó — Nansen hiteles tudósítása szerint — valahány-
szor egy kövér fókát elejt, siet azt megosztani szűkölködő 
társaival. Söt , hogy a kicsinyek iránt való gyöngédség se 
hiányozzék, ugyanazon forrás szerint, minden gyermek 
kap azt, a mi ott a földi élvezetek legfőbbje, egy-egy 
da r ab szalonnát . — Vájjon ini indítja azt a félig vad 
embert z sákmánya m e g o s z t á s á r a ? Mi sugallta a megve-
tett szamar i t ánusnak , hogy a műveltebbek s gazdagabbak 
állal ott hagyott, vérében fetrengő beteg sebét kimossa, 
öt hajlék ala vigye s felépüléséről gondoskodjék ? Bizony 
a keblében rejlő őserő, a teremtő által; beléoltott em-
berszerelet és jótékonyság erzete, melyet az isteni mester 
az emberben felfedezett s példája által ha tha tósan ébreszt 
le lkünkben! Avagy van-e Isten képére teremtett valóság, 
a ki közönyös szívvel menne el egy zúzott tetemü nyo-
morék, egy didergő árva mellett, a nélkül, hogy kezét 
segedelemre n y ú j t a n á ? 

Hazam virága, nemes keresztyén i f júság! A hideg 
bölcselkedés okoskodása mellett hallgass szived titkos su-
gallatara : ápold kebledben a részvét magasztos érzését, s 
gyakorold a krisztusi erények legdicsőbbjét. a jótékony-
ságot. Nézd, a mindenható paza r kézzel ontá szét kin-
cseit e föld szinén ; egy nyár kalászai , egy ősznek sár-
guló gerezdjei hány éhezőnek adnak dús táplálékot ! 

Ne mondd, hogy magad is szegény vagy, hogy se-

gélyre szorulsz! Hát nincs kenyered, hogy ketté törve, 
az éhezővel megoszszad ? Nincs filléred, melylyel az á rva 
könyeit letöröljed? Nincs ócska köntösöd, melylyel a me-
zítelent f e l ruházzad? S ha oly szegény vagy, hogy mind 
ezek nélkül szűkölködöl. nincs erőd a nyomorultnak felse-
gélésére, időd a beteg ápolásara. részvevő szavad a sze-
rencsétlennek vigasztalására ? Óh, ha szétoszthatnám azt 
a kincset, mely pénzben, erőben, időben, tápláló földi 
j avakban elpazaroltatik : nem volna éhező, hajléktalan 
nyomorult e földön ! 

Második tanulság, melyet a fenkölt szellemű ala-
pítók példájából meríthetünk, a tudomány megbecsülése. 
Valamint az ép szeműnek, a ki a vakság éjjelének 
gyötrelmeit nem szenvedé, fogalma sincs arról a gyönyörű-
ségről, melylyel őt a világosság tengere körülözönli : úgy 
a tanult ember gyakran nem sejti, mekkora kincs rejlik 
a tudásnak csupán ama kis mértékében, melylyel őt a 
gondviselés eddig megáldottá. 

Egyszer az ős Debrecen utcáin bolyongván, egy öreg 
ember közeledett felém. Meggörnyedt alakja, vihardult 
arca elárulá, hogy a sors csapásai mélyen barázdál ták 
lelkét. Kérte, mutassak meg neki egy bizonyos utcát és 
abban egy bizonyos számot, mert ő — úgy mond — 
nem tud olvasni. Jóakaró útbaigazí tásom felolvasztá keble 
havát, megoldá nyelvét, s rövidesen elbeszélte összes szen-
vedéseit, melyek közt a legkínosabb szerinte az volt, hogy 
mások kegyelmére szorul, vénségére aljas szolgai mun-
kát kénytelen végezni, mert . . . nem tud olvasni! ó h ti, 
kiket a jólét pamlagán drágán fizetett tanítók magasabb 
tudományokban oktatnak nem is álmodjátok, hogy mi-
csoda kincs rejlik csak az egyszerű ábécé titkainak is-
meretében ; nem sejtitek, hogy a tudás mezején egy-egy 
ú jabb előrelépés mekkora gyönyörűség f o r r á s a ! Hát még 
a felsőbb régiók mennyei világossága! 

Ha Homérost eredetiben forgatod, ha az ó-világ 
bölcseivel társalkodol, ha egy papyrus jelképes titkaiba 
mélyedsz; ha távol vidék nyelvén szólhatsz; ha a ter-
mészet láthatat lan parányai t vizsgálod ; ha a számok vég-
telen során át a kerengő bolygók pályáját mérheted : 
isteni eredeted visszhangját hallod, s a halhatat lanság 
nektá r jának egy cseppjét fogod előre ízlelni. 

Becsüljük hát meg a tudományt, gazdagok és sze-
gények egya rán t ; gyűjtsük kincseit fáradhatatlanul. Ti ifjak 
igyatok e kútfőből bőven, telhetetlenül. Az állati indulatok 
kielégítése a baromhoz aljasít és elsorvaszt ; a tudomány 
táplál, erősít és Istenhez eme l ! 

De midőn a világi tudományok pohará t ürítitek, el 
ne felejtkezzetek ama legfőbb tudományról , melyet Krisztus 
hirdetett nekünk, s a melyről a nagy apostol igy nyilat-
kozik : »Isten jelent meg tes tben; ez a mi vallásunk nagy 
titka.* El ne felejtsük, hogy a hit a mi erősségünk, a 
vallás a vigasztalónk ; hogy egyházunk a hajlék, mely a 
hit életadó forrása fölé oltalmúl emeltetett . Ragaszkod-
junk e helyhez, mint nagy alapítóink ragaszkodának ; 
óvjuk azt szentély gyanánt minden veszedelemtől, nem 
felejtvén a m a nagy ígéretet: »Légy hív mind halálig és 
neked adom az élet koronáját!* 

Harmadik tanulság, melyet a nagy alapítók példá-
jából levonhatunk, a kegyelet gyakorlásának kötelessége. 
Kegyelet! Kell-e e szót érző szívű ifjak előtt hosszan 
fejtegetnem ? A kegyelet balzsam, mely behegeszti a fájó 
sebeket ; — virág, mely szines szőnyeget von a sírboltok 
elkorhadt köveire. Ápoljátok e nemes virágot, főkép e 
mai napon, midőn 13 kínos halált halt mártír szent vér-
cseppjei tekintenek fe lénk! 

Nagy lelkek, kik bennünket körüllebegtek, ne félje-
tek ! Nevetek áldott, porotok kegyelet tárgya lesz az idők 



végtelenségeig 1 Az ifjúság, melyért mindent áldozátok, 
fenntart ja emléketeket, s példátokon buzdulva, gyakorolni 
fogja a három dicső erényt : a jótékonyságot, a tudomány-
szeretetet s a kegyeletet. 

Áldott legyen emléketek! 
Dr. Varga Bálint, 

ref. főgimn. tanár. 

B E L F Ö L D . 

Az udvarhelyi ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

Az udvarhelyi ref. egyházmegye szeptember 27 és 
28 napjain tartotta meg őszi közgyűlését Székely-Udvar-
helyen. 

A népes gyűlés emelkedettt hangulatát fokozta az 
a lelkes tüntetés, melyben Menyhárt András esperes és 
dr. Gyarmathy Dezső egyik egyházmegyei gondnok ré-
szesült. A kitörő lelkesedés méltó felelet volt azon indo-
kolatlan támadásokra, melyekkel az egyházi autonómiát 
a vármegye alispánja, dr. Gyarmathyt pedig, gr. Majláth 
r. kath. püspököt fogadó hazafias szellemű polgármesteri 
beszédeért, zavarosban halászni szerető ellenfelei illették. 

Menyhárt esperes d. e. 9 órakor jelent meg a 
gyűlésben, melynek megnyitása után a tárgysorozaton 
csak az a változtatás történt, hogy a dr. Gyarmathyra 
vonatkozó, neki bizalmat szavazó indítványt méltó helyére 
előhozták. 

Tárgysorozat rendén Menyhárt András esperes ol-
vasta fel az egyházközségek megvizsgálásáról szóló, és 
egyszersmint a lefolyt időszak minden nevezetesebb 
mozzanatát felölelő jelentését. Ez a jelentés biztos kézzel 
megrajzolt hű és találó képét tünteti fel az egész egyház-
megyének. 

A gyűlés tetszéssel és megnyugvással fogadta a 
jelentést ; az esperest pedig hatalmas ovációban részesí-
tette, a midőn fölemlítette azon ellene, illetve autonomiánk 
ellen elkövetett alispáni sértést, a mely méltó kudarccal 
végződött. 

Közgyűlés az esperesnek az egyházi au tonómia 
megvédelmezése érdekében kifejtett erélyes és sikeres 
föllépéséért jegyzőkönyvi köszönetet mondván, fölkérte, 
hogy ezután is álljon őrt bárhonnan jöhető támadással 
szemben. 

Ezután az egyházmegyei tanács működéséről szóló 
főjegyzői jelentést tárgyalták és a felsőbb leiratokat vették 
tudomásul. 

Az átiratok közül kivált az volt érdekes, melylyel a 
vármegye alispánja, ki szintén hitünk sorsosa, hatáskörét 
túllépvén, autonómiánknak hadat üzent volt. Ezzel kap-
csolatban esperes bemutatta az átiratra adott választ is, 
mely annak idejeben a nyilvánosság előtt is ismertetve 
és méltatva volt. Ez az ügy — köztudomás szerint — 
egyházmegyénk győzelmével végződött. Közgyűlés az alis-
páni átiratot és választ — emlékezet okáért — szószerint 
jegyzőkönyvbe iktatni ha tá roz ta ; esperes előterjesztését 

pedig megnyugvással vette örvendetes tudomásul. Remél-
jük, hogy ez volt a bár kellemetlen, de igen tanulságos 
incidens utolsó jelenete. Bár úgy lenne! 

Ezután olvasták a következő indí tványt : 
»Tekintettel azon indokolatlan hírlapi támadásokra , 

melyekkel dr. Gyarmathy Dezsőt, egyházmegyénk egyik 
közszeretetben álló gondnokát, őszinte hűségéért, buzgó 
hitsorsosi magatartásáért és kiváltképen a gr. Majláth 
Gusztáv erdélyi római kath. püspököt fogadó hazafias 
szellemű polgármesteri beszédeért illették; tekintettel to-
vábbá azon körülményre is, hogy egyházmegyénk egyik 
gondnokának hazafiságát és hitbuzgóságát félremagyarázó 
ezen eljárás által, a különben józanon gondolkodó más 
felekezetű honfitársainkat is megtéveszteni nem átallották: 

fejezze ki az egyházmegyei közgyűlés dr. Gyar-
mathy Dezső egyik egyházmegyei gondnok iránt őszinte 
bizalmát, és hazafias magatar tásáér t köszönetet mondván, 
kérje fel őt, hogy anyaszentegyházunk érdekeinek jövőre 
is legyen hű őre, és biztosítsa a felől, hogy önzetlen 
hazafias magatar tásában nemcsak rokonszenvünkre, hanem 
minden igaz és hü hazafi őszinte támogatására is bizton 
számíthat.* 

A közgyűlés ezt az indítványt egyhangú lelkese-
déssel határozat tá emelte és dr. Gyarmathyt még sokáig 
éljenezte. 

Közgyűlés után általános papi értekezletet tartottak 
a lelkészi fizetések kiegészítése körül való eljárás módo-
zatainak megbeszélése végett. Végül újra szervezték az 
egyházmegyei egyházi értekezletet és megválasztották an-
nak tisztviselőit. Fejes Áron tanár elnöklete alatt pedig 
öt tagú bizottságot küldöttek ki az ügykezelési utasítá-
soknak azon elvek szemelőtt tartásával való elkészítésére, 
melyek az egyházkerületi egyházi értekezlet a lapszabá-
lyaiban vannak összefoglalva. 

Az egyházmegyei egyházi értekezlet világi elnökéül 
dr. Gyarmathyt; egyházi elnökül Bod Károly papi jel-
legű ref. kollég. tanárt választották. Isten áldása legyen 
a hív m u n k á n ! B. K. 

MISSZIÓÜGY. 
A belmisszió áldásos munkájáról. 

(Felolvastatott Pozsonyban, 1900. évi szept. 19-én, a prot. belmissziói 
értekezleten.) 

(Folytatás és vége.) 

De bizonyít a belmissziónak áldásos volta s egész-
séges iránya mellett az a több rendbeli kísérlet is, a me-
lyeket hazánk különböző vidékein tettek. Nem kell messze 
mennünk, — magában a pozsonyi ev. egyházban számos 
intézményét találjuk. Itt a diakonisszaház, a mely folyton 
erősödve, u jabb meg ujabb vidéket hódít meg diakonisz-
száival. Elég említenem, hogy Sopron, Kőszeg, Eperjes 
s Rozsnyó magasztalja ez intézmény áldásos voltát. Ma-
gában Pozsonyban pedig az ev. egyházi kórház s árvaház, 
legényegylet, dalegylet s egyéb egyesületek nagy sikerrel 
működnek a belmisszió terén. A ker. szeretet munkája ime a 



theologusok emez »Otthona« is. Az evangéliumi hűségéről és 
Mártha ügyességéről nevezetes pozsonyi egyháznak leg-
ú j a b b remek szeretetintézete a ha ta lmas liceumi inter-
ná tus pedig oly belmissziói alkotás, a mely messze földön 
s örök időkre biztosítja ezen első magyarországi evang. 
egyháznak hirét , befolyását s vezérszerepét. 

Másfelé tekintve, szép példát találunk a budapesti 
ref. egyház működésében, a melynek Lorántffy Zsuzsánna 
egyesülete s Nagypénteki - tá rsasága pár évi működés után 
is már óriási eredményeket mutat fel. S hogy a vidéki 
városok közül is megemlítsek egy-kettőt, nem hagyhatom 
el Nagy-Becskerek, Besztercebánya s Lőcse egyházait, a 
melyek világító tornyokként muta t ják az utat, a melyen 
evang. egyházunk tagjainak szivéhez, lelkéhez, nyomorá-
hoz, bajához, bűnéhez és erényéhez legkönnyebben fér, s 
muta t ják az irányt, melyben a magyar protestant izmusnak 
a t á r sada lomba belenyúlnia, azt kovászként át idomítania 
s vezetnie kell, hogy az egyház tagjai nemcsak templom-
ban, vagy valamely egyházi cselekvénynél, az egyházi adó 
fizetésénél, vagy gyűlések alkalmával s adományok gyűj-
tésénél vegyenek tudomást az egyház létezéséről, de lépten-
nyomon érezzék annak áldó kezét s nélkülözhetetlen voltát, 
s életök minden pillanatábati tudják, hogy van egy erkölcsi 
testület, vagy isteni intézmény, a mely hivatásának, köte-
lességének ismeri, hogy az embert a bölcsőtől a sírig 
kövesse s áldást kérjen életének út jára . 

De hogy ez bekövetkezzék: meg kell újulnia prot. 
egyházunknak hitében, s közös erővel, egyesülve munkál-
kodnia az egyháztagok javáért , s ily egyesülést nem csak 
lehetővé tenni, hanem felvirágoztatni is. 

A felolvasottak után talán sokan azt gondolják: 
szép, nagyon szép ez a belmisszió itt a papiroson s fel-
olvasva, s nagyszerű lehet az a prot. külföldön, de kivi-
hetet len hazánkban , a hol a prot. felek nem egyszer 
mint ellenfelek állanak egymással szemközt, s a hol az 
ismeretes prot. szegénység sírásója minden jónak, minden 
szép törekvésnek. 

Összes bajaink között legnagyobb bajunk az az 
önámítás , hogy a protestánsok szegények! Igenis szegény 
az egyházunk, mert nem dicsekedhetik akkora állami 
vagyonnal , vagy dotációval, mint a róm. kath. egyház ; 
szegények egy némely híveink, de nagy számmal vannak 
jómódú egyháztagjaink, polgáraink s uraink, a kik hitben 
szegények s ezen szegénységüknél fogva nem gondozzák 
egyházi ügyeiket úgy, a mint azt független állásuk, ide-
jök s anyagi viszonyaik megengednék, s a mint azt egy-
házuk tőlük megkövetelhetné. 

Egyházunk viszonyai e miatt kétségtelenül lehangolók, 
de azért nem reménytelenek; nem uj keletűek, nem hirtelen 
támadtak , hanem régóta élősködnek a magyarhoni protestan-
t izmus testén, s hogy most erősebben ja jgatunk, mint régeb-
ben, az annak tulajdonítandó, hogy most biztosabb s vilá-
gosabb tudomásunk van róluk, mint előbb, hogy veszteségeink 
nagyobbak s f á jóbbak ; de kétségtelenül annak is, hogy 
u j abban több az érdeklődés s nagyobbb a hitbuzgóság. 
Bizonyítja ez itten való megjelenésünk. Vájjon évekkel 
ezelőtt sikerült-e keresztül vinni, hogy a kálvinista s luthe-
ránus végre valahára társadalmilag kezet fogjon közös 
érdekeinek védelmére?! Azt a régi igazságot, hogy az 
erők egyesülésében van a mi erőnk: végre valahára talán 
mi is kezdjük érteni! Most, midőn jobban érezzük veszte-
ségeinket, a mikor szemmel láthatóbb pusztulásunk: kezd 
előttünk derengni s akarunk arról tanácskozni , hogy 
talán egyesült erővel próbáljuk meg, a mit különváltan 
nem tettünk, s talán nem is vagyunk képesek megtenni. 
Nem dogmatikai unióról, nem dogmatikai tanaink felál-
dozásáról , százados egyháztársadalmi fejlődésünk s a fej-

lődésben mutatkozó különbségeknek megtagadásáról van 
és lehet itt szó, hanem barátságos szövetségről, a melyet 
két egyenlően szorongatott , egymásra utalt s egymást 
szerető testvér az élet-halál tusában köt az isteni igaz-
ságok, az evangélium s Krisztus Urunk művének védel-
mére s megmentésére. Arról van szó, hogy megtartva 
egyéni kálvinista s lutheránus hitünket s reménységünket, 
emelkedjünk felül azokon a válaszfalakon, a melyeket az 
idő s az invidualizmus emelt és egyesüljünk az evangé-
liumi szeretetben, a mely elfedezve a minket egymástól 
eltávolító különbségeket, hosszútűrésével minden akadá-
lyokon győzedelmeskedik, s a hol megjelenik, a merre jár , 
nyomában áldás fakad, a holt csontokba életet önt, a 
hideg szívnek meleget ád, az üres kebelt megtölti boldo-
gító üdvtar ta lommal s a megátalkodott bűnöst megtérésre 
s isteni életre kényszeríti. 

E szövetkezés nem lehetetlen dolog, hisz a múltban 
hosszú időn keresztül megvolt. Az elnyomatás, üldözés 
korszakában egymással szövetkezve küzdött a protestan-
t izmus a közös ellenség el len; az egyház s a haza vé-
delmében egyformán ontották vérüket őseink, akár kál-
vinistáknak, akár lu theránusoknak hivták is őket. 

Vájjon most, mikor a veszedelem nem kisebb s a 
vallási elfogultság, dacára a kiélesedett felekezeti viszo-
nyoknak, még sem oly nagy, mint régebben volt, vájjon 
most kellene azt lehetetlenségnek tek in tenünk? Nem 
állhat-e össze a két egyháznak társadalma, hogy közös 
szeretetmunkát végezzen ? Én azt hiszem, igen! Csak 
legyen bennünk egy kicsit kevesebb önzés s nyakasság 
és több felebaráti s egyházunk iránti szeretet, s akkor 
szövetkezhetünk közös munkára , Isten országa érdekében. 

Ennek a szövetkezésnek legalkalmasabb fo rmája egy 
belmissziói egyesületnek alakítása, a mely a protestánsok 
véd- és dacszövetsége lehetne; kezébe venné a prot. tár-
sadalom fölébresztésének nagy és nehéz munká já t ; fel-
rázná álmukból az alvó egyháztagokat ; összeszedné a 
szétszórt s elhaló csontokat, hogy a társadalomban mi 
is számottevők legyünk! Mert, mélyen tisztelt hallgatóim, 
ha mindenünk volna is, ha minden tekintetben meg le-
hetnénk is elégedve viszonyainkkal, azzal semmi esetre sem 
lehetünk, hogy a magyar hazában sehol sincsen prot. 
szellemű s i ránytadó prot. társadalom. Nem egy példa 
van reá, hogy a hol a tá rsadalomban szám szerint va-
gyon és miveltség tekintetében túlnyomó a prot. elem, 
hogy oly helyeken is hát térbe szorul a prot. egyház egy-
egy címzetes püspök vagy prépost által gondozott, szer-
vezett r. kath. egyházzal és szervezett társadalmával szem-
ben. Mi az oka ? A saját közönyösségünk, élhetetlenségünk 
s egyenetlenségünk! Mintha a mult századok elnyomatá-
sának s üldözéseinek nyomait viselné a protestantizmus, 
s ez alatt nyögve most sem merné bátran s merészen 
felemelni fejét! Csoda-e, hogy a köznép, a mely külsőség 
után indul s tekintélyt keres, könnyen elpártol tőlünk s 
oda megy, a hol külső ceremóniát, vagyont, fényt és 
hatalmat lát és érez ? 

Vigyük bele a társadalomba prot. hitünket, elvein-
ket, szabad intézményeinket, s legyünk azoknak bátor 
vallói, terjesztői, nem pedig meghunyászkodó, vagy azokat 
megtagadó képviselői. Akkor öntudatára ebred a legutolsó 
prot. ember is, s önérzettel fogja vallani, mely egyháznak 
tagja. Ezt a társadalmat ébresztő munkát nem végezheti 
sem a lelkészi kar, sem az egyházakat vezető világi elem, 
hanem magok a prot. egyházakat alkotó egyháztagok, ha 
lehet magamat igy kifejeznem: maga a prot. társadalom 

Hogy ezen egyesülésre való felhívást senki félre ne 
értse, ki kell jelentenem, hogy azt sem a prot. unió alak-
j ában létesülőnek nem képzelem, sem pedig valaminő 
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politikai tendenciák szolgálatában álló pártalakításnak 
nem aka rom; mert az uniót történelmi fejlődésünk és 
dogmatikus vallástani felfogásunk miatt lehetetlennek és 
legfeljebb arra vezetőnek tartom, hogy még több prot. 
felekezetre s csoportra oszoljunk, s mert a politikai párt-
alakítást vallási s egyházi érdekek kielégítése céljából 
szentségtörésnek, a Krisztus sárral való megdobálásának 
tekintem. 

A tömörülést egy oly egyesület alakjában szeretném 
megvalósítva látni, a melynek feladata lenne a szeretet 
s könyörületesség müvei által az evangéliumi hitet erő-
sítem, ébren tartani és szeretetet s könyörületességet tá-
masztani az egyház, s a protestantizmus iránt. Szemeim 
előtt oly egyesülés lebeg, a mely a különböző felekezeti 
diszharmóniát megszünteti, s a minden ellentéteket elsi-
mító szeretet által a protestantizmust magasabb erkölcsi 
világba emeli gyakorlatilag is. Lelkemben oly egyesület 
képét festettem meg, a melyben nem csupán a lelkészek 
dolgoznak az egyházért, nem csupán a tanítók tanítanak 
és fáradnak az iskoláért, és nemcsak egyes buzgóbb 
világi férfiak buzgólkodnak egyházukért, — hanem egyhá-
zunknak apraja-nagyja, örege-fiatalia, szegény és gazdag, 
férfiak és nők egyaránt, hogy az az evangéliumi protes-
tantizmus, mint a német belmisszió nagynevű apostola: 
Wichern a német protestantizmusról mondot ta : a népnek 
egyházává váljék, hogy a kunyhót a palotával, az egy 
Urunk s Megváltónk, Jézus Krisztus egyházában Istenünk 
egyformán szeretett gyermekeiként áldásthozóan egybe-
kösse. 

S mert én azt hiszem, hogy ilyen társadalmi űton 
létesülő közös prot. belmissziói egyesület lehetséges és 
áldásosán működhetik, azért szívesen s örömmel engedtem 
a megtisztelő felhívásnak, hogy szerény tehetségem szerint 
néhány rövid percben felolvasást tartsak a nagyon ter-
jedelmes, de végtelenül fontos s egyházunkra nézve élet-
kérdést képező tárgyról. 

Midőn a megtisztelő bizalomért és azért a szives 
figyelemért, a melylyel igénytelen felolvasásomat megaján-
dékozták, hálás köszönetet mondok, engedjék meg, hogy 
még ar ra kérjem, méltóztassanak a belmisszió egyház-
mentő és építő munkájá t komolyan megfontolni, a tár-
gyalásra kitűzött szabálytervezetet bölcs belátásuk szerint 
tanácskozás tárgyává tenni, s Isten áldó kegyelmének se-
gítségével a szép munkát az életben megkezdeni. S én 
áldani togom a gondviselést, hahogy a nagy műhöz leg-
alább egy porszemnyit sikerült vala hoznom, s a protes-
tant izmusnak egyházát építenem. 1917-ben, tehát 17 év 
múlva ünnepelni fogják egyházaink a reformáció 400 éves 
születés nap já t ; vajha addig úgy dolgoznánk, egyházunkat 
úgy építenők, hogy a 4 0 0 éves évfordulót a hű kötelesség-
teljesítés tudatával örömmel s Isten iránt való hálával 
ünnepelhetnők; vajha akkorra a belmisszió hiterősítő és 
építő szeretetmunkája oly alkotásokra mutathatna reá, 
a melyek a prot. elvek társadalmi győzelmét és szeretet-
munkájá t dicsőítenék és milliók áldanák az irántuk tanú-
sítóit jótéteményeket. 

S hogy a protestantizmus dicső múlt jára a lehan-
goló jelen után egy fényes jövő következzék s e fényes 
jövőben egyházaink a szeretet alkotásaival szerepelhesse-
nek : e végből kérjük a Mindenható segítő s áldó kegyel-
mét, hogy elküldvén az ara tásra váró gabonához hűséges 
s kitartó aratókat , munkájukat gazdag sikerrel koronázza! 

Mayer Endre, 
eperjesi theol. akad. tanár. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A német pápások mult évi, Neisse városában tartott 

nagygyűlésének méltó gyümölcse az újonnan megállapított 
>kath. sajtó- és irodalmi egyesület a német nyelvű orszá-
gok számára*. A nemrég megindult >Kath. Revue« szerint 
ez egyesületnek következő szabályai és céljai vannak: Az 
egyesület Canisius Péter védelme alatt áll. További kifej-
tése és a viszonyoknak megfelelőbb átalakítása ez egye-
sület a Pius pápa által állapított Sales-féle saj tó-aposto-
látusnak. Az egyesület célja a pápás sajtónak támogatása 
s közhelyeken való terjesztése; a r. kath. irodalomnak 
és művelőinek meleg felkarolása; a r. kath. tudósok, művé-
szek és szociálpolitikusok érdekeinek támogatása, s a 
pápások és szolgáik méltányos elbírálására való törekvés. 
— A sajtó és az irodalom minden irányban való kleri-
kálizálásáról, az annak érdekében kifejtendő hathatós propa-
gandáról, az egész r. kath. társadalomnak, a pápa áldása 
mellett a pápás irodalom és sajtó érdekében való mobi-
lizálásáról van tehát szó. >Canisius védő szelleme alatt 
küzdve győzni is fogunk* — mondja a felhívás. Hogy 
pedig milyen szellemben agitál ez a »hecc-revue, az >A 
Los von Rom mozgalma és annak céljai* cimü cikkéből 
tűnik ki. E c ikkbeszél 10 ezer >hulladékról Ausztriában* 
és alatta érti »a piszkosat, rothadót, Ízetlent és használ-
hatatlant*. Majd igy folytatja: »Luther, Kálvin, és Zwingli 
forradalmárok rontották le a németek egyetértését és 
szították az egyenetlenkedést és a gyűlölködést. A refor-
máció tüzes fáklyája gyújtotta meg és pusztította el Német-
országot^ íme egy példa a pápás sajtó elvakult kiroha-
násaiból! S ezt nevezik oda át a tűlsó táborban »a r. kath. 
tudat ébredésének!« 

A lipcsei belmissziói egyesület nemrég adta ki 30 évi 
fenállásáról szóló terjedelmes jelentését. A 30 év alatt a jóté-
konyságnak ezer meg ezer nemét gyakorolta az evan-
gélium szolgálatában. Az utolsó években több ezerre ment, 
az általa elintézett kérvények száma, s a 30 év alatt a 
kiosztott segélyek 1000 márkáról évi 16,000 márkára 
emelkedtek. Különösen a Magdaleneumok segélyegylete 
vált be igen üdvösen, úgy hogy az utóbbi időben 137 nő 
volt felvehető. Az egyesület tagjainak száma 13,500, kik 
26 ,300 márkát ajánlottak föl a segélyezésekre. Az egye-
sület igazgatója Rock lelkész, ki mellett még egy egyesületi 
lelkész, két segédlelkész, 50 munkás és 5 házaspár áll 
az egyesület szolgálatában. Az utolsó év bevétele 99,894, 
kiadása 97,211 márka volt. Igy építik meg Németország-
ban a belmisszió által az ev. anyaszentegyházat . De a 
belmisszió mellett a külmisszió ügyét is melegen párt-
fogolják. Az 1899. évről megjelent igen terjedelmes jelen-
tés bő adatokat tartalmaz a lipcsei ev. luth. misszió jelen 
állásáról, annak kollégiumáról, vagyoni viszonyairól s a 
különböző keleti vidékeken való elterjedéséről. Részletes 
leírását Warneck prot. missziótörténete legújabb kiadásá-
ban találja meg a szives olvasó. Itt csak az egyes orszá-
goknak a lipcsei luth. külmisszió céljaira szóló adomá-
nyait említjük fel. Igy Szászország 186,633, Bajorország 
99,500, Mecklenburg-Schwerin 46,394, Hannovera 40,447, 
Elszász-Lothringia 25,633, Poroszország 20.324, Svédor-
szág 14,918, Oroszország 24,359, Hassia 14,261, a két Reuss 
13 ,778- j - 5590, Hamburg 12,816, Braunschweig 12,089, 
Thüringia 10,652, Szasz-Altenburg 8947, Mecklenburg-
Strelitz 5191, Hasszia nagyhercegsége 4907, 01denburg4195, 
Lauenburg 3821, Magyarország (Scholtz Ödön ágfalvi lel-
kész buzgólkodására, ki egy árva gyermeket is neveltet 



Kínában) 1800, Schaumburg-Lippe 1775, Dánia 1536, 
Ausztria 1441, Báden 1392, Nagybritannia 1171, Wiir-
temberg 1045, Amerika 1031, Ausztrália 988. Waldeck9B3, 
Franciaorszag 842, Lübeck 279, Anhalt 211, Scbweiz 191, 
Slesvig-Holstein 160, Afrika 126, Belgium 108 s Bréma 25 
márkával járult a külmisszióhoz. Mint látjuk, a lipcsei 
luth. külmisszió az egész földkerekséget behálózza a maga 
áldásos munkásságával. Hogy nálunk nem tud jobban 
hódítani, annak a mi belmissziónk elmaradottsága az oka. 

A vullástanításnuk az iskolákból való kiküszöbö-
lését sürgeti Buuer lelkész a »Cr. W.* hasábjain. Magá-
nak a vallásnak érdekében küzd a mai vallásoktatás 
ellen, a melyet mesterkéltnek, erőltetettnek és nagyon 
fogalomszerünek tart. Szinte »megutáltatják« ma az isko-
lában a vallást a gyermekkel. Mint a sok grammatizálás 
a-nyelvérzéket , úgy a sok vallástan a vallást öli meg az 
if júságban. A mai iskola Bauer szerint »oly megfordított 
Midas király, a kinek ujjai között minden arany porrá 
válik*. A mai iskolai módszer sem nem oktató, sem nem 
nevelő jellegű, s különösen nem az a mai vallásoktatás. 
Ez magyarázza rríeg azt a sajnálatos körülményt is, hogy 
Luther katéja oly népszerűtlenné vált a mi iskoláinkban. 
»Tobb vallást és kevesebb vallástant az iskolába!* A 
>Chr. W.« olvasói között sokan egyetértenek Bauer cikké-
vel, a szocialista »Vorwárts« pedig már is örömmel kon-
statálja az ő vallásellenes eszméinek mindenfélé való hó-
dítását. Erre vonatkozólag helyesen jegyzi meg az »Alig. 
Ev. Luth. K.-Ztg * : hogy a vallásoktatás mai hanyatlá-
sának oka nem a kátéban, hanem a katekhetákban ke-
resendő. Annyi gúny, a mennyi a német tanítóvilágban 
a bibliát és az egyházi hitvallást éri, még csak a szo-
ciáldemokrata-sajtóban található. Ily egyháziatlan és vallás-
talan férfiak vallásoktatását bizonyára "megutálta* a nép ; 
de ennek orvossága nem a vallástanításnak az iskolákból 
kiküszöbölése, hanem a vallástanításnak hivő és egyhá-
zias férfiak kezére bizása. Örömmel konstatáljuk, hogy a 
mi prot. vallástanáraink az utóbbi években igen sok időt 
és gondot fordítanak a vallásoktatásnak sikeresebbé és 
intenzivebbé tételére. Az eredmény bizonyára nem fog 
elmaradni. 

A papleányok otthona a bajorországi Windsheim-
ban az elmúlt évben 23 növendéket tudott ellátni. Götz 
lelkész volt ennek az otthonnak a létesítője, s nem egy 
papleány áldja e nagy jóltevö emlékezetét. A nagyobbára 
szegény papleányok elhelyezése és gondozása egyik igen 
szép müve az ev. ker. szeretettevékenységnek. A július 
havaban kiadott évi jelentés szerint az otthon évi bevé-
tele volt 10,795. kiadása 8913 márka. Ingatlan vagyona 
49 ezer, ingó vagyona 47400 marka. Két szabad helyre 
8000, s egy harmadikra 3800 márka alapítványt tettek. 
Adóssága 5400 márka. A jelentés örömmel jelenti, hogy 
nem papi körökben is igen nagy az érdeklődés és áldozat-
készség a papleányok otthona iránt. Nálunk a papfiak 
otthonának szép eszméjét Kovács Andor hernadvecsei lel— 
Kesz barátunk vetette föl az »Ev. Egyház és Iskola* 
hasábjain. Mi inkább a prot. leánynevelés ügyét óhajta-
nok mielőbb megoldani 

Bajoroszágban, de főleg annak fővárosában. München-
ben lázas izgatottságot keltelt Kerschensleiner róm. kath. 
tanító »esete« az ultramontán lakossag körében. Nevezett 
tanító ugyanis vegyes hazasságban el; gyermekeit ev. 
vallásban nevelteti, s minden papas machinációk dacára 
egy r. kath. községi iskola főtanítójáva neveztetett ki. A 
kölni nrplap sajnálattal konstatálja, hogy a hivatalnokok 
es a katonatisztek körél>en ezeren es ezeren vannak, a 
kik vegyes házasságból szármázó gyermekeiket a prot. 
vallasban neveltetik, sőt >e tanítónak még miniszteri 

körökben is igen sok szellemi rokona van*. Ezekben az 
expektorációkban — jegyzi meg Luthardt lapja — igen 
sok a túlzás : sőt a tapasztalatok szerint Bajorországban 
épen a pápás egyháznak egyengetik mindenfelé az útját. 
Mutatja ezt főleg a kolostori alapítványoknak óriási fel-
szaporodása. Igy I. Miksa elhuny tavai, 1825-ben volt 
Bajorországnak 27, II. Miksa halálakor, 1864-ben már 
441, s ma van 986 kolostora, l l , 0 0 ü szerzetessel. 

A drezdai ev. luth. diakonissza-intézetbe az elmúlt 
évben 48 diakonissza lépett be, 4 kilépett belőle, s igy 
a próbanővérek száma jelenleg 109. — Tizenkét próba-
nővért elbocsátottak. 1 meghalt, 36 segédnővérnek alkal-
maztatott. Az utóbbiak száma 73-ról 80-ra emelkedett; 
25 diakonisszának fölavattatott. Az összes nővérek száma 
volt 1899 végén 515. a mi 17 nővérrel való szaporodást 
jelent. Ezek a nővérek valóban áldásos tevékenységet fej-
tettek ki az elmúlt évben. Így a kórházban 1641 beteget 
ápoltak, a Bethesdaban 328 mindenféle nyomorult nyert 
segélyt és ápolást. Kisdedóvó intézetei is igen jó hírnév-
nek örvendettek. Martha-otthonjában, 30 évi fennállása 
alatt 25,439 nőt és leányt helyezett el. Külső stációinak 
száma 205, a melyeken 360 nővér van elfoglalva. Nincs 
az élettevékenységnek az az ága. a melyre ez az intézet 
ki ne terjesztené szerető gondoskodását. Évi bevétele volt 
253,471 '78 márka, mely összeghez a különböző hatósá-
gok és testületek 20,008, a tagok 3067 s a gvüjtesek 
30,780 márkával járultak. 

Az *Evang. Alliance« aug. 27-ikén Blankenburghan 
tartotta 15. évi értekezletét. 900-an jelentek meg e tliürin-
giai városban a világ minden részéből, a legelőkelőbb körökből 
is. A külföldiek közül volt több orosz, angol, amerikai,örmény, 
osztrák, spanyol, német,svéd, indiai,afrikai,svájci éshollandus 
vendég. Mindössze 20 különböző nemzetiség volt képviselve. 
Sok pap is volt jelen. Legtöbb volt a nő, köztük több 
hercegnő is. Mindannyian az Alliance vendégei voltak. Az 
értekezlet Knobelsdorff alezredes vezérlete alatt állott. 
Naponként 5 gyűlést tartottak. Határozatait figyelemmel 
fogjuk kisérni. A Krisztust és az ő evangéliumát keresi 
az Alliance is, sőt megtestesíti a krisztusi keresztyénseg 
egységét és egyetemességét. 

A brandenburgi luth. értekezlet szept. 17-én Freien-
waldében ülésezett. A tárgyalt főbb kérdések a követke-
zők vol tak : »A lelkipás/tori és szociális munkásság össze-
zavarása nagy veszedelem*, »A művelteknek és gazda-
goknak az evangéliumhoz való viszonya*, »A művészet 
és az erkölcsiség*, s »A theol. vallásos és egyházi szub-
jektivizmus veszedelme*. Ugyan mikor érünk mi reá ilyen 
érdekes és tanulságos értekezletek megtar tására? 

A pápás egyház Franciaországban — mint a »Chr. 
der Chr. W.« irja — továbbra is folytatja az antikleri-
kális Waldeck-Rousseau minisztériuma ellen való küz-
delmeit. a melyekben igen nagy segítségére van a »Croix« 
és a protestáns gyűlölő »le Pays* ciinü orgánum. Utób-
binak szerkesztője Benauld E., ki nem egyszer állott már 
a bíróság előtt protestánsellenes vádjai és rágalmai miatt. 
Érzékenyen sújtotta a pápás egyházat az a kormány-
intézkedés, a mely a püspököknek es papoknak a rendi 
missziókat megtiltotta. Különösen nagy az elkeseredés 
bizonyos irói körökben a protestantizmus ellen, a melyet 
egy Bourget vagy Bonnefon magával az atheizmussal 
azonosított. Egy Villars-Gauthier pláne véres polgárháború 
után sóhajtozik. »A protestánsellenes irodalomról a cse-
lekedet terere kell atmennünk*, — mondja, s »az ale-
xandriai iskola idejét* szerelné visszavarázsolni. Szomorú 
jelensége ez a vallásos egyházi és társadalmi .viszonyok 
e- allapotok lazulásának Franciaországban. 

Eperjes. Br. Szlávik Mátyás. 
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I R O D A L O M . 
** Közlöny, a magyarországi ev. reform, theologiák 

if júságának hivatalos lapja. E cimet vette fel f. hó 1-én 
megjelent első számában a debreceni hittanszaki önképző-
társulatnak immár 31-ik évfolyamába lépett közlönye. A 
cimváltozást a mult évben, Debrecenben megtartott theo-
lógus kongresszus ama határozata hozta létre, hogy a 
magyar ref. theol. akadémiák ifjúsága közti szolidaritást 
munkálandó, közösen adassék ki egy ifjúsági szakközlöny, 
s hogy erre a debreceni hi!tanszaki önképzőkör közlönye 
alakíttassék át, olyképen, hogy szerkesztése megmaradjon 
ugyan a debreceni ref. theol. ifjúság kezében, de minden 
theol. akadémia ifjúsága válaszszon a maga kebeléből 
egy-egy munkatársi a szerkesztő mellé. A kongresszus a 
Közlöny szerkesztőjévé Nánássy Lajos debreceni hittan-
hallgatót választotta meg. Mellé a munkatársakat eddig-
elé a budapesti, debreceni és kolozsvári theol. akadémiák 
ifjúsága választotta meg, és pedig a budapestiek Mészáros 
János, a debreceniek Szűcs László, a kolozsváriak Magyari 
Árpád személyében. — A Közlöny első számát Nánássy 
Lajos szerkesztő cikke nyitja meg »Az olvasókhoz*. Egyéb 
cikkei és közleményei: A gyakorlati bibliamagyarázat ön-
képző köreinkben, Szűcs Lászlótól ; A Közlönyhöz (költe-
mény), Kovácsy Kálmántól; Az istentagadókhoz (költe-
mény), Nagy Vinczétől; Giordano Bruno, Antalfy Lászlótól; 
Gróf Bethlen Kata élete, Magyari Árpádtól. A különfélék 
rovatában a theologiai akadémiák köréből vannak rövid 
értesítések. — Az első számában tartalmas és ügyesen 
összeállított Közlöny havonként kétszer fog megjelenni. 
Előfizetési ára egy évre 6 korona. Előfizetési pénzek a 
szerkesztőség cimére, Debrecenbe küldendők. Ajánljuk a 
Közlönyt olvasóink figyelmébe és támogatásába. 

** R a j z o l t a t ó fö ldrajz . Vezérkönyv a földrajzi 
oktatás rajzoltató és foglalkoztató tanmenetéhez. E cimen 
egy, minden tanítót érdeklő müvet irt Vaday József nagy-
váradi községi isk. igazgató-tanító, meiy száznál több 
előrajzot és térképrészletet foglal magában. Ennek a mű-
nek alapelveit a szerző a földrajzi társaság tavaszi ülésén 
általános tetszés mellett ismertette egy felolvasásban, me-
lyet a magyar földrajzi társaság külön lenyomatban is 
kiadott. A rajzoltató földrajz vezérkönyve nyomás alatt 
van és megrendelhető a szerzőnél Nagyváradon, 1 korona 
80 fillér előfizetési árban. Bolti á ra 2 korona lesz. Az 
előfizetők 1 korona 80 fillérért bérmentve kapják meg a 
művet. E vezérkönyv segélyével a földrajztanítás a tanítóra 
és a növendékekre nézve egyiránt könnyű és élvezetes 
s igen eredményes, a miért is Vaday könyvét, addig is, 
mig bővebben ismertetnők, ajánljuk a tanítók figyelmébe. 

** A »Magyar K ö n y v t á r * szeptemberi sorozata 
ismét néhány hatalmas munkával gyarapítja a népszerű 
vállalatot. Petőfi munkái közül most a Vegyes tárgyú 
költemények kerültek sorra, melyeket Balassa József rende-
zett sajtó alá és látott el a szükséges bevezetéssel és 
magyarázatokkal ; az illusztrációkról Tull Ödön gondos-
kodott. Heinenak, a német dal egyik legnépszerűbb meste-

rének munkáiból Endrödi Sándor fordított egy füzetre 
valót. Műfordítás a 185. szám is: Ábrányi Emil magya-
rításában Racine klasszikus szomorújátéka, »Phaedra«, 
melyet Jászai Mari oly nagy sikerrel ábrázol. Az elbeszélő 
irodalmat Tarczai György képviseli, a ki »Dönk vitéz 
Bómában* c. munkájában pompás képét adja a Nagy 
Lajos korabeli lovagvilágnak. Igen érdekes olvasmány a 
183. szám is, melyben egy francia útleiró. Vanderheym 
Gaston mondja el húsz hónapos abesszíniai élményeit. 
Az ethnografiai irodalom e becses darabját Brózilc K. 
fordította; kép is van a füzetben. — A »Magyar Könyvtár* 
eddig megjelent 185 számáról teljes jegyzéket ingyen küld 
a Wodianer-féle kiadócég (Budapest, Andrássy-út 21. sz.); 
egy-egy szám ára 30 fillér. 

E G YJHÁ Z. 
A t i s z á n i n n e n i ref. e g y h á z k e r ü l e t k ö z g y ű l é s é -

ről lapunk mult heti számában adott tudósításunk ki-
egészítése végett közöljük még a következőket. A lelkész-
avatáson, a melyen Tóth Béla harsányi lelkész tartotta 
az alkalmi beszédet, felavattattak Bodolay Miklós bereti, 
Nagy Mihály fuló-kércsi, Kőszeghy Dániel szurdoki, Tóth 
Béla harsányi, Tóth Ferenc borszéki, Kiss Miklós k.-kövesdi, 
Mindszenti Imre sajó-kazai, Tóth Menyhért szilvási, Bodnár 
Béla zilizi, Beregszászy Ferenc meszesi, Csiky József rudó-
bányai, Csapó János f.-nyárádi, Tomory Pál m.-izsépi, 
Farkas Miklós gicei, Fodor Géza jósvafői, Idrányi Lajos 
szádellői és Nagy Géza vajkóci lelkészek. A felavatás az 
egyházkerület által megállapított új rendtar tás szerint 
ment végbe. — Az október első napján tartott ülés jegyző-
könyvében adott kifejezést örömének a király ő felsége 
és főgondnoka báró Vay Béla hetvenedik születésnapja al-
kalmából .— Báró Vay Béla főgondnok, gyengélkedése miatt 
nem jelenhetvén meg a gyűlésen, a társelnöki széket 
Bernáth Elemér f.-zempléni gondnok töltötte be. A skontró 
során elhatározták a kerületi lelkészi özvegy-árvatár alap-
szabályainak kinyomatását, azzal a módosítással, hogy azok 
az evangélikus vallású ref. lelkésznék, a kik az alapszabály 
kelte előtt léptek házasságra, a segélyezésből nem zárhatók ki. 
A f.-borsodi egyházmegye által beterjesztett egyházfegyelmi 
szabályjavaslatot letették véleményezés végett az egyház-
megyékhez: a theol. tanári nyugdíjintézet és az egyetemi 
prot. theol. fakultás ügyét állandó napirenden hagyták; a 
megújított nagygeresdi egyességet elfogadták; az esperesek 
honoráriumát 200 koronával felemelték, s tudomásul vették 
a kongrua-ügyben történt intézkedéseket. — A tárgy-
sorozat rendén egyhangúlag és nagy lelkesedéssel elfo-
gadták az ultramontán üzelmek kormányhatósági meg-
szüntetését kivánó, s lapunkban már közölt f.-borsodi 
feliratot. Nagy vitát keltett, de végre is helyes megoldást 
nyert a sárospataki főiskola tanárainak fizetésrendezés 
ügye. Mind a főiskolai tanári kar, mind az igazgató-tanács, 
nagyon helyesen, államsegély igénybe vétele nélkül kívánta 
megoldani ezt a nagy fontosságú kérdést, s azt a javas-



latot tette, hogy szakí tsanak ki erre a célra a Vay-Mocsáry-
féle a lapí tványból 200 ,000 koronát , a minek kamata i 
felerészben fedezhetnék a szükségletet; a másik felének 
fedezésére pedig a domesztikai tőkéből vegyen fel a fő-
iskola törlesztéses kölcsönt. Akadtak ugyan a javas la tnak 
ellenzői, a kik inkább az államsegély igénybevételét óha j -
t o t t á k ; a gyűlés óriás többsége azonban, megóvandónak 
t a r tván a főiskola au tonómiá já t , — elfogadta a j avas -
latot. Becsüljük érte a közgyűlést! mert bármiként szé-
pítgetjük is az államsegélyt, mégis olyan beavatkozást 
enged az az ál lamnak, a mely ha ta lmas rést üt iskolai 
au tunomiánkon s észrevétlenül is kiforgatja iskoláinkat 
t iszta felekezeti jellegökből. — Fejes István levélben jelen-
tette be a pataki főiskola gondnokságáról való lemondá-
sát ; a közgyűlés azonban ezt nem fogadta el, és szere-
tettel felkérte hivatala tovább folytatására. Kisebb fontosságú 
ügyek elintézése után a okt. 2-ki ülésben a sárospataki 
főiskoláról s a kerület főgimnáziumairól szóló jelentéseket 
vették tudomásul . A miskolci felsőbb-leányiskola kiegészí-
tése ügyét a tavaszi közgyűlésre tűzték k i ; majd pedig 
a missziói, közalapi- és Baldácsy bizottságok jelentéseit 
és javaslatai t hagyták jóvá . A derencsényi Kóburg-alapít-
vány ügyét, mint jogsérelmet, a konvent ú t ján az ország-
gyűlésre terjesztik fel. Az abauj i egyházmegyének az u j 
kötelező liturgia ügyében felterjesztett javaslatát a zsinat 
tárgyai közé sorozták. Végül fontos tárgya volt még a 
gyűlésnek a tornai egyházmegye felirata, a mely, nem 
levén megelégedve az »erdélyi püspök* cim kérdésében 
hozott miniszteri végzéssel, — a sérelemnek a miniszteri 
rendelet visszavonása által leendő orvoslását kivánja. A 
közgyűlés a feliratot egyhangúlag elfogadta s felterjeszti 
a konventhez. A tiszáninneni egyházkerület ezzel a ha tá -
rozatával is bizonyságát adta kálvinista ön tuda tának és 
jogaihoz való törhetetlen ragaszkodásának. 

A tiszántúli ref. egyházkerület egyházi érte-
k e z l e t e f. hó 9-én folyt le, nagy érdeklődés és ünnepé-
lyességek mellett Hódmező-Vásárhelyen, Kiss Áron püspök 
s gr. Dégenfeld József főgondnok elnöklete alatt. A püspököt 
az egyház elöljárósága üdvözölte megérkezése a lkalmával 
8 -án a vasúti állomáson, s nagy lelkesedéssel kisérte be 
a szépen fellobogózott városba. Ugyancsak 8-án este volt 
az ismerkedési estély is. Másnap az értekezlet ünnepélyes 
istentisztelettel kezdődött az ó- templomban, a hol a gyüle-
kezeti vegyeskar éneke után Zsigmond Sándor esperes 
tartott alkalmi imádságot. Istentisztelet után a városháza 
gyüléstermébe vonultak fel az értekezlet tagjai, s itt Kiss 
Áron megnyitó beszéde után Szabó J ános esperes a békés-
bánát i egyházmegye, Juhász Mihály polgármester H.-M.-
Vásárhely városa, Szere,mley Sámuel a h.-m.-vásárhelyi 
ref. egyház nevében üdvözölték az értekezletet. Az üdvözlő 
beszédekre gróf Degenfeld József felelt. — A tárgysorozat 
rendén, csekély módosítással elfogadta az értekezlet az 
alapszabály-tervezetet és megbízta az elnökséget annak 
megerősítés végett a kormányhoz felterjesztésével. Ezután 
dr. Imre József orvos tartott nagyérdekű felolvasást »A 
protestantizmus védelmi eszközeiről*. A védelmi eszközöket 

a családi és iskolai vallásos nevelésben, a prot. irodalom 
megteremtésében, pár to lásában és felvirágoztatásában, s 
a világiaknak az egyházi élet körébe minél nagyobb 
mérvben bevonásában látja. — Tárgyalták az egyház-
fegyelemről szóló javaslatot, majd a protestáns napilap 
létesítésének kérdését. Ez utóbbi kérdésben azonban az 
lőn a határozat , hogy egyelőre csak protestáns sajtóiroda 
szerveztessék. Végül a tisztikar megválasztása ejtetett 
meg, a melynek eredményeképen elnökökké : Kiss Áron 
püspök és gr. Dégenfeld József főgondnok, alelnökökké: 
Széli Kálmán esperes és Simonffy Imre debreceni pol-
gármester, — jegyzőkké : dr. Erdős József, Eröss Lajos, 
dr. Bartha Béla és dr. Imre József, — pénztárnokká 
Csiky Lajos választattak meg. — Délben díszebéd volt, a 
melyen részt vettek a város előkelőségei is, s felköszön-
tőkben sem volt hiány. Este a város rendezett vacsorát 
az értekezlet tagjai tiszteletére. 

B u d a p e s t i r e f . e g y h á z u n k p r e s b i t é r i u m a folyó 
hó 9-én, Szász Károly püspök, első lelkész és Hegedűs 
Sándor kereskedelmi miniszter, főgondnok elnöklete alatt, 
43 presbiter jelenlétében ülést tartott. Darányi Ignác 
földmivelési miniszter, mint ú jonnan választott presbiter 
és dr. Erdélyi Lajos, mint ú jonnan választott főgimnáziumi 
tanár , a tagok szívélyes üdvözlése kíséretében letették a 
hivatali esküt. — Puky Gyula gondnok indokolt előter-
jesztésére a presbitérium Szilassy Aladár és Puky Gyula 
gondnokokat és Papp Károly lelkészt megbízta azzal, 
hogy az egyházi adókezelésnek a főváros közegeire 
való esetleges á t ruházása tárgyában a fővárosi tanács és 
a többi hitfelekezetek megbizottaival tárgyalásba bocsát-
kozzék. A pénzügyi bizottság javas la tára elhatározza a 
presbitérium, hogy az adókezelés, az alapítványok nyilván-
tar tása ideiglenesen André könyvelőre bizassék. — A 
k.-nyéki Balassa-féle alapítványi birtokon eszközölt kisebb 
építkezésekre és javí tásokra 991 k. 71 fillér a mult év 
terhére, s ugyancsak építkezésekre és javí tásokra u jabb 
6 9 0 k. a folyó év terhére engedélyeztetik. — A kőbányai 
templom-építés közeledik a befejezéshez, de a költség az 
előirányzatot nagy mértékben túllépte, az építési alap ki-
merült, pedig még 105 ezer koronára, s ebből még ebben 
a hónapban 16 ezer koronára van szükség. Pénzügyi 
bizottság javas la tá ra ideiglenes fedezetül valamelyik ala-
pítványból veendő kölcsön, végleges fedezetül pedig a 
székesfővárostól kieszközlendő u jabb építési segítség fog 
szolgálni, a minek megnyerésére megtétetnek a szükséges 
lépések. — Egyházi bizottság javaslatára , a vallástanítási 
szervezet módosításával elhatározta a presbitérium, hogy 
Kádár Lajos, Kovács Emil, Bocsor Lajos, Székely József 
és legifj. Kiss Áron ideiglenes vallástanítókat, mostani 
fizetésük mellett, korpótlékra való igény nélkül Il-od osz-
tályú rendes vallástanítókká megválasztja, hogy mint az 
egyházközségnek véglegesített tanítói az országos tanítói 
nyugdíjintézetbe beléphessenek. — A s v á b h e g y i református 
hitfelek kérésére egyháztanács dr. Kiss Áron, Takách 
László és Haypál Benő presbiteriumi tagokból bizottságot 
küldött ki, hogy a Svábhegyen megindított egyházi tömö-



rülési és femplom-épílési mozgalom vezetésére az ottani 
hitsorsosok hasonló bizottságával érintkezzék és összemű-
ködjék. — Dr. Kiss Áron presbiternek, mint a Nagypénteki 
Református társaság elnökének meghívására egyháztanács 
képviseletileg részt vesz a társaság >Erzsébet -ház«ának 
október 19-iki megnyitási és felavatási ünnepélyén; egy-
szersmind utasította a társaság igazgató-tanácsát, hogy a 
budapesti egyház és a Nagypénteki Református Társaság 
közötti jogviszony megállapítasára szervezeti javaslatot 
terjeszszen a presbitérium elé. (F.) 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A sátor alj a-uj helyi ev. egyház 
Korhely Géza miskolci püspöki titkárt választotta meg 
lelkipásztorává.— A gálszécsi ref. egyház, a Sárkány Imre 
esperes halálával megürült lelkészi állásra, egyhangú meg-
hívás útján Péter Mihály kis-azari lelkészt, az ismert 
jeles egyházi irót választotta meg. A választáshoz, úgy a 
gyülekezetnek, mind a megválasztottnak szivből gratulá-
lunk és kérjük együttes működésükre Istennek minden 
áldását. 

Dr. Mat thews , a presbiteri szövetség titkára, a 
szövetség eszméjének propagálása végett újból megláto-
gatta hazánkat és a budapesti ref. egyház és a prot. 
egyesületek körében több, igen érdekes beszédet tartott. 
Szept. 80-án este a hold-utcai ima teremben beszélt Máté 
VII: 13—14. a lapján; október 1-én a Lorántffy-egyesü-
letben a ker. nőknek az egyház körében való munkájá-
ról szólt ; október 2-án a Ref. ifjúsági egyesületben buz-
dította az ifjakat II. Tim. I I I : 14—17 és IV : 1—2. alapján 
a krisztusi hitben való szilárd megmaradásra ; október 
4 én este pedig a ref. főgimn. nagytermében nagyobb 
közönség előtt fejtegette a presbiteri szövetség szüksé-
gességét s annak áldásos eredményeit. 

Az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsa 
fontos tárgyakkal foglalkozott a mult héten tartott ülésé-
ben. Tárgyalta az »erdélyi püspök* cim ügyében kelt 
miniszteri válasz-leiratot, s azt kielégítőnek nem tartván, 
elhatározta, hogy az ügyet, külön memorandum alakjában, 
ismét a kerületi gyűlés elé viszi. Másik fontos tárgya volt 
a gyűlésnek a körlelkészségek szabályzatának módosítása, 
a mely ügyben négy pontból álló javaslatot terjeszt az 
igazgató-tanács a közgyűlés elé. Legfontosabb e javaslat-
ban az, hogy megszünteti az igazgató-tanácsnak a körlel-
készek kinevezésére vonatkozó eddigi jogát és annak helyébe 
a missziói körök adófizető híveinek, a püspök hármas 
jelölésével korlátozott választási joga lép. A tiszai ev. 
egyházkerületnek az állami dotáció felemelése és az egye-
temi theol. fakultás felállítása ügyében kelt memorandu-
mait ez idő szerint nem tartja az igazg.-tanács napirendre 
tüzendőnek. A nagyenyedi kollégium kérelmét az iránt, 
hogy a püspöki fizetéshez eddig adott 1559 kor. 60 fillér 
hozzájárulás alól mentessék fel, az igazg.-tanács elutasí-
tandónak véleményezte s ezen értelemben terjeszti fel a 
közgyűlésre. 

Az erdélyi ref. egyházkerületi egyházi érte-
kezlet igazgató-választmánya, a kerületi közgyűlés alkal-
mával, november hó 4-én ülést tart, a melynek tárgyai 

lesznek: 1. Az igazgató-választmány kebeléből alkotot 
bizottságok előterjesztései, a következő sorrendben: a) Az 
egyháztársadalmi bizottság előterjesztése, h) Az irodalmi-
és sajtóügyi bizottság előterjesztése, c) Pénzügyi bizott-
ság előterjesztése. 2 A jövő évi értekezleti közgyűlés 
helyének és idejének megállapítása. 3. Thémák kitűzése, s 
előadók felkérése a közgyűlésre. 4. Indítványok. — Novem-
ber 4-én, d. e. 8 órakor bizottsági ülések tartatnak, és 
pedig: n) Egyháztársadalomügyi bizottság, Nagy Károly 
theol. tanár elnöklése és Egerházi Lajos uj-tordai lelkész 
előadása mellett, h) Irodalom- és sajtóügyi bizottság, Váró 
Ferenc gimn. tanár elnöklése és Pallós Albert tanár 
előadasa mellett, c) Pénzügyi bizottság, Gyarmathy Zsig-
mond elnöksége és Fekete Nagy Béla előadása mellett. 

T e m p l o m a v a t á s . Az erdélyi ref. egyházkerülethez 
tortozó árpástói ref. egyház mult hó 23-án avatta fel 
szent, rendeltetésére új templomát. A felavató ünnepély 
ünnepnapja volt az egyházmegyének és az egész környék-
nek. A felavató imát a gyülekezet és a széki és a nagy-
sajói egyházmegyék képviselői által méltó diszszel fogadott 
dr. Bartók György püspök tartotta. Raj ta kivül közre-
működtek még SomkereJcy Miklós esperes és Sófalvy Károly 
magyar-décsei, Baló Bálint bacai. Gyárfás Albert bethleni, 
Nemes Ferenc ilosvai és Csejdi Jenő helybeli lelkészek. 
— A felavató istentisztelet után a püspök Árpástó és 
Magyar-Décse községek és a helybeli gör. kath. román 
egyház tisztelgő küldöttségeit fogadta. Az ünnepélyt köz-
ebéd zárta be. 

Az é r m e l l é k i ref . e g y h á z m e g y e , Nagy István 
esperes és Zsigó Endre gondnok elnöklete alatt Nagy-
váradon tartotta meg őszi közgyűlését. Az esperesi jelen-
tés, bár az egyházmegye állapotait általában véve kielé-
gítőnek mutat ta fel, sok elszomorító tényt is felsorolt. 
Az egyháztagok szegénysége s a mellett nagy egyházi 
adókkal terhelt volta több helyen lassanként zülleszti a 
gyülekezeteket, és napirenden vannak a konvertálások, a 
gyermekek eligérése, a miért is igen nagy szükség volna 
a gyors segedelemre, hogy megmentessék, a mi még meg-
menthető. — A Nagyváradon felállítandó tanítónőképezde 
érdekében egyháztársadalmi gyűjtést indít meg az egy-
házmegye. 

A gömöri ref. egyházmegye lelkészei mult hó 
24-én tartották meg értekezletöket Tornallyán, Gsabay 
Pál balogi lelkész elnöklete alatt. Az értekezletet az elnök 
hosszabb beszéddel nyitotta meg,a meiy az ultramontaniz-
mus előnyomulásával foglalkozott. Költői lendületű, szép 
beszéde reámutatot t ugyan a veszedelemre, mely egyhá-
zunk hajóját fenyegeti, de öntudatosan hangoztatta azt is, 
hogy a sötétség hatalmának kétségbeesett erőlködéseitől 
nem szabad megrettennie annak az egyháznak, a mely a 
világosság egyháza s a mely már diadalmasan kiállotta 
a lefolyt századok nehéz viharait. Ne essünk kétségbe; 
de tétlenek se maradjunk . »Ha azt gondolják, hogy övék 
itt az ország, a hatalom és a dicsőség; ha azt képzelik, 
hogy kicsiny, de erős várunkból kiverhetnek: némák mi 
se legyünk; önérzettel emeljünk szót igazaink mellett, 



nehogy evangéliumi egyhazunk drága kincsei prédául 
essenek. Felelősek vagyunk az apai örökért a jövő előtt 
i s ,—vigyázzunk azért, nehogy annakelvesztegetése miatt 
fiaink vádolása érjen bennünket. A mi e munkából reánk, 
lelkészekre vá r : vegyük ki örömmel, lelkesen a magunk-
részét. Ne vonogassa magát senki se, s ha egyenként 
gyengék vagyunk: álljunk szorosan egymás mellé, s lel-
künket egymás lelkébe öntve át, egyházunk javára él-
jünk, mert ez illik hozzánk, a mi hivatalunknak tiszti 
szerint.* Az elnöki megnyitás után Hubay Lajos olvasott 
emlékbeszédet Ablonczy Pál felett, majd pedig a pályá-
zatok eredményéről tettek jelentést. A reformáció emlék-
ünnepi beszédpályázalon Kupay Dénes vályi lelkész 
nyert pályadíjat. Végül elhatározta az értekezlet, hogy 
a sárospataki főiskola segélyezésére az egyházmegye min-
den lelkésze, egyelőre 10 éven át, de ha szükség lesz rá. 
tovább is, 4 — 4 koronát fizet évenként, és hogy a főiskola 
hasonló támogatására a kerület többi lelkész-értekezleteit 
is felhívja. 

Lelkész i ér tekez le t . A deési ev. ref. egyházmegye 
papi értekezlete folyó évi szept. hó 15-én tartott ülésében 
Pap István elnöklete alatt egyházi értekezletté alakult s 
az alapszabályok megalkotása után megválasztotta tiszti-
karát is. E szerint megválasztattak egyhangúlag, elnökké: 
Vásárhelyi Boldizsár, deési lelkész. Alelnökké: Bíró István 
monostorszegi birtokos. Jegyzőkké: Budai Elek tanító és 
Szakács Ferenz deési s.-lelkész. Pénztárnokká: Daday 
István polg. isk. tanár. Választmányi tagokul: Pap István. 
Nagy József, Tunyogi Béla, Jónás Bálint, Barabás Samu 
lelkészek, Simó Lajos, Szacsvay Sándor, Simó Béla, Rettegi 
Sándor gondnokok és Inczédi Ádám világiak. 

Az erdé ly i ref. e g y h á z k e r ü l e t f. é. november hó 
3-án megkezdendő közgyűlésének, a főgondnoki meghívó 
levél szerint a következők lesznek a fontosabb tárgyai: 
1. Az igazgató-tanács és püspök évi jelentései. 2. Az 
egyházkerület 1899. évi számadásának és 1901. évi költség-
vetésének megállapítása. 3. Jelentés a hetes bizottsági 
javaslatok alapján hozott közgyűlési végzések végrehajtá-
sáról. 4. Az »erdélyi püspök* cím tárgyában kelt feliratra 
adott miniszteri válasz fölötti határozás. 5. Konventi 
képviselők, gondnokok és tanárok megválasztása. 6. Az 
ifjú papok kibocsátása. 7. Az országos közalapi segély-
kervények fölajánlása stb. 

A dunántúli Egyházkerület Egyházi Értekez-
lete f. évi közgyűlését Budapesten október 22-én d. u 
4 órakor a Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében tartja. 
Közének és előfohász után Bernáth István budapesti egy-
házlanácsos tart felolvasást ily cimen: Küzdelem az ősök 
hitéért. Azután a belmisszió országos szervezését tervező 
alapszabalyjavaslatot terjeszti elő Gergely Antal lelkész. 
Mády Lajos újpesti lelkész országos lelkészi nyugdíjintézet 
megalkotását sürgető indítványt nyújt be. Hamar István 
theol. tanár a bibliai vasárnapi iskolák meghonosítása 
iránt terjeszt be javaslatot. Az értekezletet, mely iránt 
élénk érdeklődés mutatkozik, Szilassy Aladár és Baksay 
Sándor értekezleti elnökök hívták össze. 

A protestáns egyházak államsegélyének fel-
emelése . Az 190 l - re beterjesztett kultuszminiszteri költ-
ségvetésből megelégedéssel látjuk, hogy a kormány nem 
zárkózik el az elől a nélkülözhetetlen szükség elől, hogy 
a protestáns egyházakat mind fokozódóbb mérvben sege-
lyezze. Wlassics miniszter a jövő évre az evang. egyház 
100 ezer korona államsegélyét 26 ezer, a református 
egyház 146 ezer korona államsegélyét pedig 37,500 
koronával kívánja emelni, és pedig azzal a szándékkal, 
hogy 1902-ben ez az újabb segélyezés az evang. egyházra 
nézve 52-ezer, a ref. egyházra nézve pedig 75 ezer koro-
nára emeltessék Az evang. egyház államsegélye e 
szerint 1901-ben lenne 126 ezer, 1902-ben 152 ezer, — 
a ref. egyházé 1901-ben 183,500, 1902 ben pedig 221,000 
korona. 

I S K O L A . 

A h a r m a d i k tud. e g y e t e m kérdésében dr. Wagner 
Lajos pozsonyi főreáliskolai tanar egy füzetet irt s adott 
ki legközelebb. Ebben a harmadik egyetem felállítására 
a legalkalmasabb helynek Pozsonyt jelöli meg, mint a 
melynek már is annyi a főiskolája, hogy ezek egyesíté-
sevei könnyen meg lehetne teremteni az egyetemet. Füzete 
reánk protestánsokra nézve annyiban érdekes, hogy a 
pozsonyi egyetemen helyet jelöl ki a protestáns theológiai-
fakultásnak is, és ennek megvalósítására a pozsonyi ev. 
theol. akadémiát kívánja bevinni az új egyetemre. 

Tanár i é r t e k e z l e t . A tiszai ág. h. ev. egyház-
kerület tanárai szept. 25-én tartották értekezletüket Eper-
jesen,, Fischer Miklós főgimnáziumi igazgató elnöklete mel-
lett. Tárgyalás alá vették a középiskolai rendtartásnak 
ama pontját, a mely szerint a középiskolák igazgató-taná-
csainak ülésein a tanári karnak csupán egy része vesz * 
részt. Többek hozzászószólása után elhatároztatott, hogy 
kérik ezen állapot megváltoztatását. Elfogadták a késmárki 
tanári testület amaz indítványát, hogy a kormány keressék 
fel arra, hogy a tanári kinevezéseket lehetőleg július 
havában eszközölje. A játék-délutánok és az egyházi ének-
tanítás ügyét behatóan megvitatták. Az egyházkerületi 
nyugdíjintézet válságára vonatkozólag a gyűlés kimondotta, 
hogy a válság megszüntetését célzó javaslatot helyesnek 
találja és annak elfogadását ajánlja. A tanulmányi kirán-
dulások kérdésénél az értekezlet óhajtandónak tarlja, a 
gyakori apró kirándulásokon kivül a nagyobb kirándulások 
rendezését is. Elfogadták a rozsnyói tanári testület amaz 
indítványát, mely szerint a ker. tanári értekezletek ne 
a kerületi közgyűlés helyén, hanem váltakozó sorrendben, 
a szünidő tartama alatt ott tartassanak, ahol a főgim-
náziumok vannak. Egyhangúlag elfogadta az értekezlet 
azt az indítványt, hogy a középiskolai rendtartás életbe-
léptetése szorgalmazandó. Szóba kerülvén a szupplikáció 
ügye, az értekezlet elhatározta, hogy megkeresi a a kerü-
leti közgyűlést, hogy hasson az egyetemes gyűlésnél oda, 
hogy ez intézmény továbbra is fennmaradjon s ne lehessen 
a szupplikanst elutasítani. 



G i m n á z i u m - f e l a v a t á s . A békés-csabai ág. h. ev. 
Rudolf-gimnázium épületét október hó 18-án avatják fel 
ünnepélyesen. A felavatás ünnepének sorrendje a követ-
kező: Délelőtt 9 órakor istentisztelet a nagy templomban. 
Az egyházi beszédet tar t ja Szeberényi Lajos Zs. igazgató-
lelkész. Délelőtt 10 órakor az ünnep folytatása a főgim-
názium tornacsarnokában. Veni sancte. Énekli a főgim-
náziumi énkekkar. ünnepi beszéd. Tar t ja dr. Zsilinszky 
Endre felügyelő. A főgimnázium történetének áttekintése. 
Előadja Bukovszky János igazgató-tanár. Hymnus. Énekli a 
főgimnáziumi énekkar. Délután 1 órakor társasebéd. 

J ó l t e v ő k e m l é k ü n n e p é l y e . A budapesti ref. theol. 
akadémia és a főgimnázium f. hó 6-án tartotta meg az iskolai 
elöljáróság, a két tanári kar, s a tanuló ifjüság jelenlétében az 
intézet jóltevőinek emlékünnepélyét a főgimnázium nagyter-
mében. A gimnáziumi énekkar éneke után dr. Szabó Aladár 
theol. igazgató mondott imádságot, u tána pedig dr. Varga 
Bálint főgimn. tanár újította fel a kisebb alapítók és jól-
tevők emlékezetét. Tartalmas beszédét lapunk más helyén 
közöljük. Az emlékbeszéd után Szász Károly püspök ür 
tartott rövid beszédet az ifjúsághoz, intve őket a jóltevők 
emlékezetének kegyeletes ápolására s majdan azok nyom-
dokainak követésére. A szép ünnepélyt Forgács Gyula 
theol. szenior imája és az énekkar éneke rekesztette be. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Nagypénteki Ref. Társaság »Erzsébet-háza* 
teljesen készen van és a társaság megtette már az intéz-
kedéseket a menedékház ünnepélyes felavatására. A meg-
nyitó ünnepélyre a társaság küldöttségileg meghívta Széli 

> Kálmán miniszterelnököt is, a ki jelenlételét meg is igérte. 
A felavató ünnepély, a három pesti lelkész közreműkö-
désével, október 19-én lesz.f 

A budapesti ref. ifj. egyesület választmánya 
f, hó 11-én ülést tartott, a melyen dr. Szabó Aladár 
titkár rövid jelentést tett az egyesület működéséről, Hamar 
István pénztárnok pedig a pénztár állapotáról. Örömmel 
vette tudomásul a választmány az »Ébresztő« megindulását 
és hogy a közlöny kedvező fogadtatásra talált mind az 
ifjúság, mind a nagyközönség körében. Szintén örvendetes 
tudomásul szolgált, hogy Losonczy Jenő és Kovács László 
buzgólkodása folytán a csurgói ref. főgimnázium kebelé-
ben egy ifjúsági egyesület van alakulóban. A választmány 
szívesen felajánlotta az alakuló egyesületnek szellemi és 
erkölcsi támogatását. Elhatározta továbbá a választmány, 
hogy okt. 31-én este, a ref. főgimn. nagytermében refor-
mációi emlékünnepélyt rendez, s a titkárnak e végből 
tett intézkedéseit jóváhagyó tudomásul vette. Legközelebbi 
választmányi ülését november 15-re, az egyesület közgyű-
lését pedig december 8- ra tűzte ki, s elhatározta, hogy 
ez utóbbira mint a mult évben, úgy az idén is meghívja 
a testvér ifjúsági egyesületeket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* S z e m é l y i h írek . Vaddszy Pál felső-borsodi ref. 
esperes most töltötte be lelkészkedésének 25-ik eszten-
dejét. Ebből az alkalomból, az egyházkerületi gyűlés alat t , 
meleg üdvözlésben részesítették egyházmegyéje papjai az 
érdemes férfiút. Mi is szívből k ívánjuk: ad multos annos ! 
— Técsi József, a szeghalmi ref. egyház új lelkésze folyó 
hó 7-én iktattatott be hivatalába. — Bartha Lajos, a hu-
nyadi ref. egyházmegye esperese most töltötte be esperes-
kedésének 25-ik esztendejét. Ebből az alkalomból egyház-
megyéje papsága szép ovációban részesítette a jubilánst. 

* S z á s z D o m o k o s s í r e m l é k e . Nagynevű néhai 
püspökét díszes síremlékkel tiszteli meg egyházkerülete. 
Közadakozás útján már együtt van a szükséges összeg s 
most van folyamatban a sírbolt elkészítése és a síremlék 
felállítása, A síremlék alsó részét egy bács-toroki kőből 
készült, sziklát imitáló tömb képezi, a melyre egy négy 
és fél méter magas szienit piramis jön. Az emlék ünne-
pélyes leleplezését november hó 3-kára tervezik. 

* S z á s z o k a d o m á n y a a B e t h l e n - s z o b o r r a . Az erdé-
lyi ág. ev. (szász) egyház nagy-szebeni tanácsa, dr. Müller 
Frigyes püspök aláírásával — Bethlen Gábor fejedelem 
nagy érdemeit méltányoló meleg hangú átiratban — ér-
tesítette a szobor végrehajtó bizottságát, hogy a szobor 
alap javára 200 koronát szavaztak meg. Megjegyezzük, 
hogy a brassói szász ág. ev. egyházközség már korábban 
szintén 50 koronát küldött a szobor-alap javára . 

* Az angol püspökök fizetésének leszállítását 
indítványozza egy röpiratban William Biddel volt képvi-
selő. Szerinte, ha az angol államegyház püspökeinek 
fizetését évenként 3500 fontban és 500 font reprezenta-
cionális összegben állapítanák meg és megszüntetnék a 
többnyire csak sine curául szolgáló dékáni, archidiakónusi 
és kanonoki állásokat, ezáltal évenként 187,736 fontot 
lehetne megkímélni, a mit azután új püspökségek szer-
vezésére, templomok építésére és a szegény közpapság 
fizetésének javítására lehetne fordítani. Szép és okos az 
indítvány, de végrehajtva aligha lesz valaha, mert az 
angol államegyház főpapjai is ép oly görcsösen ragasz-
kodnak óriási jövedelmeikhez, mint a magyar pápás fő-
papok. 

* F e h é r hol ló . A Christianisme tudósítása szerint 
Franciaország Juissac nevű községében néhány év előtt, 
a mikor a r. katholikusok harangja megrepedt, a protes-
tánsok bőven adakoztak egy új harang szerzésére. Leg-
újabban meg a protestánsok harangja jár t hasonlóan, és 
a r. kath. plébános a szószékből hivta fel egyháza tag-
jait a protestáns harangra való adakozásra. Bizony ritka 
jele ez a felekezeti türelemnek a pápások részéről. 

Felelős sze rkesz tő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök. 
K i a d ó - l i i v a t a l : 

llornyánszki/ Viktor könyvkei-esttedése (Akadémia 
l é r h á z a , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d í j ak in tézendök. 

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

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

Meg je l en ik minden v a s á r n a p . 

E l ő H z e l l s i á r a : 
Félévre : 9 kor.; egész évre : 18 korona. 

Et/ijes szám 40 fii 

A belmisszió ünnepnapja. 
A Nagypénteki Ref. Társaság >Erzsébetház«-ának felavatása. 

A budaörsi kamara-erdőben, a székesfővá-
ros határa szélén október 19-én szép ünnepély 
folyt le. Az ünnepélyen képviseltette magát király 
O felsége is, Széli Kálmán miniszterelnök által. 
Ott volt a magyar állam több minisztere, a 
székesfőváros ós Pestmegye képviselete, a buda-
pesti ref. egyházak ós a prot. egyesületek elöl-
járósága és számos prot. férfi ós nő, a ki az 
evangéliumi szerete tmunkának barátja. Ennek a 
fényes társaságnak jelenlétében Szász Károly 
püspök egyházilag fölavatta, Széli Kálmán mi-
niszterelnök a király személyeseként megnyi-
tottnak nyilvánította a Nagypénteki Református 
Társaság gyermekvédő Otthonát. A palotaszerű 
kétemeletes házon ott díszlik immár a néhai 
jó királynénk emlékét örökítő n é v : »A Nagy-
pénteki Református Társasag Erzsébetházaa és 
ott ragyognak kifejező je lmondatának arany-
szavai : »Neveld a gyermeket m u n k á r a : megél 
ós jó marad«. 

Szép és lélekemelő volt maga az ünnepély 
is. Első eset, hogy egy református intézet fel-
avatásánál felséges uralkodónk képviseltette 
magát. Áldja meg az Isten azért a figyelemért, 
a mely egyszersmind kitüntetése is az ügynek 
ós munkásainak Az is emelte az ünnepély fényét, 
hogy az ország kormányának több tagja, a szé-
kesfőváros és Pest vármegye hivatalfői, a buda-
pesti ref. egyházak elöljárói, a fővárosi prot. 
egyesületek vezetői s a protestáns társadalom 
előkelőségei számosan megjelentek az első ma-
gyar református gyermek-otthon fölavató ünnepén. 

Még szebb az ünnepély erkölcsi sikere. Az 
örvendező gyerek-sereg, melyet a piszokból sze-
dett össze a társulat ; a társulat vezetőinek 
ama boldogsága, hogy hót évi munkájokban 
ennyire segítette az U r ; az evangéliumi bel-
misszió barát jainak lelki öröme, hogy a Jézus nevé-

ben kifejtett szeretetmunkásság ime már közöttünk 
is nem utópia, hanem élő valóság. Óh mily buz-
gósággal zendült föl a megjelentek ajkain a 
»Jövel Szentlélekcc ós az »Isten áldd meg a 
magyart« ; óh mily áhítatosan rebegtük ősz 
püspökünk után a nagy Isten áldásáért esedező 
kenetes imádságot! — Bizony ez a nap az Úr 
napja vala, bizony ez az ünnep az .evangéliumi 
belmisszió ünnepe volt ! 

De talán legszebbek ez ünnep erkölcsi ta-
nulságai. 

A Nagypénteki Református Társaság az 
1893-dik óv Nagypéntekén alakult. Innen a neve. 
Nyolc hitbuzgó buclai református férfi lelkében 
támadt a merész eszme, hogy a züllésnek kitett 
6—10 éves gyermekeket az Istenigéje és a 
munkára szoktatás által Krisztus egyháza hű 
tagjaivá és a magyar haza jó polgáraivá nevel-
jék. Ez a nyolc ember, a köréjök csoportosult 
és ma már közel hétszázból álló társával hót 
éven át zörgetett, gyűjtött, koldult. Es nem hiába 
tette. Kétszázezer koronánál több vagyont gyűj-
tött össze, a melyből a kamara-erdőben 10 holdas 
telket vásárolt ós raj ta egy ötven gyermek ott-
honául szolgáló házat épített, közel százezer 
korona költséggel. 

íme, a kicsiny mustármag hót év alatt mivé 
növekedet t ! íme, a Jézus nevében kérő imádság 
ós a Jézus lelkével munkás szeretet kicsiny 
körben, csekély eszközökkel is mire képes. 

A Jézus nevében kérő Társaság szavát so-
kan megértet ték. 

A magyar társadalom minden 
akadtak nemes szivek, hü munkatársak a gyer-
mekmentés jézusi munkájára. Szeretett királyunk 
és felejthetetlen martir királynénk magok is pél-
dát adtak kegyes adományukkal 1 és amaz enge-
délyekkel, hogy az intézet házát néhai jó király-
nénk nevéről »Erzsébetház«-nak nevezhesse el 

1 Király Ö felsége az állami jólékony célú sor-játék jövedel-
méből 16,626 koronát engedélyezett a Társasag celjara. 
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a Társaság. Példájokat követte József főherceg, 
több főúr és előkelő hölgy, társadalmunk minden 
rétegéből, felekezeti különbség nélkül. Pé ldá jukat 
követte a magyar állam, a mely a közoktatási, 
belügyi, kereskedelmi és földmívelósi miniszté-
rium útján jelentékeny anyagi és erkölcsi támo-
gatásban 2 részesítette a társulatot. Hozzá csat-
lakozott a székesfőváros, a mely harmincezer 
korona építési segélyt szavazott meg és tiz el-
hagyatott gyermek neveltetési diját vállalta el. 
Az egyesek között a gazdagok nagyobb alapít-
ványai, 3 a tehetősebbek jelentékeny adományai 
mellett ott van a szegény fürdő szolga és neje 
a maguk száz frtos tagsági dijával. A pénzinté-
zetek, polgári hatóságok, vagyonos egyházköz-
ségek tízesei, húszasai mellett ott vannak a sze-
gény falusi templomok látogatóinak fillérei is .4 

Ez is figyelemre méltó tanulság és az evan-
géliumi belmisszió amaz ismeretes törvényét 
példázza, hogy a keresztyén szeretet a fillérek-
ből is ezer koronákat tud összehordani, ha a 
tömegek szivét megmozd í t j a ; hogy a keresztyén 
vallás-erkölcsi tevékenység nemcsak a papok 
dolga, hanem az egyetemes papság elvéből ki-
folyólag minden igaz keresztyénnek kell valamit 
tennie az Istenországa érdekében. 

De erkölcsi tanulságul szolgálhat a N. R. 
T. a belmisszió barát ja inak ós ellenfeleinek is. 

A belmisszió barátjai azzal az ujabb tapasz-
talati ténynyel szilárdíthatják meggyőződésüket, 
hogy az evangéliumi hitbuzgósággal és protes-
táns szivósággal magyar földön, a magyar prot. 
egyházban is lehet belmissziói intézményeket 
létesíteni. Legrégibb magyar belmissziói intéz-
ményünkhöz, Országos protestáns árvaeggesüle-
tünhöz, ime már jó néhány más belmissziói 
intézmény társult, nevezetesen az országos lut-
heránus Gyámintézet, a székesfővárosi lu theránus 
Tabitlia-egylet, a székesfővárosi német reform. 
Bethesda-kórház és diakonissza-intézet, a pozsonyi 
lu theránus diakonissza-liáz és kórház, a budapesti 
Lorántffy Zsuzsanna-egyesület, a számos lu theránus 
ós református nő-egyesület, a közel 30-ra tehető 
magyar református ifjúsági és prot. legényegylet, 
most pedig a Nagypénteki Református Társaság. 

2 A közoktatási kormány 4000 kor. évi segélyt, a belügy-
minisztérium 2000 koronát adott a Társaságnak; a kereskedelmi 
minisztérium az építő anyagok szállításánál, a földművelési a telek-
vásárnál s a szőlő, a gyümölcsös kert és házi állatok beállításánál 
volt sok jóval a Társaság iránt. 

3 A Társaság részére nagyobb alapítványt tettek: Hirsch Klára 
bárónő 8000 kor., gróf Karácsonyi Jenő 8000 kor., özv. Thurn Jánosné 
8000 kor., Orosdy Fülöpné 8000 kor., özvegy Szígyártó Sománé 
10,000 kor., Jókai Mór 2^000 kor. stb. 

4 Néhány református egyházközségünk, a budapesti egyház 
példájára egy-két év óta szokásba vette, hogy nagypénteken a 
Nagypénteki Társaság javára téteti ki a templomi perselyeket. Ebből 
a perselypénzből pár év alatt közel 7000 korona gyűlt be a Tár-
saság pénztárába. Szép szokás. Be lehetne hozni minden gyüle-
kezetbe. Lapunk szivesen közvetíti az adományokat. 

Mikor ime csak egy ember-öltő é r té re is ily 
előhaladást tesz hazánkban a hiterősítő, az er-
kölcsnemesítő, a keresztyén szere te tmunkát gya-
korló evangéliumi belmisszió : akkor csak magu-
kat teszik nevetségessé azok a szájaskodó lapok 
és tájékozatlan papok, a kik azt hiszik, hogy 
üres kifogásokkal, kicsinyes kötekedéssel, lár-
más gúnyolódással vagy a belmisszió mivolta 
feletti vitatkozással meg lehet akadályozni az 
evangéliumi hi tbuzgóságnak és szerete tmunkás-
ságnak diadalmas előnyomulását. A belső misz-
szió ellenségeit szerettem volna ott látni a N. 
R. T. Erzsébetházának fölavató ünnepélyén, hogy 
saját szemeikkel győződjenek meg az evangéliumi 
élő hit és munkás szeretet áldásairól. Akkor 
belátnák Tisza Kálmán főgondnok ismeretes nyi-
latkozatánák igazságá t : »Ne vitatkozzunk a 
felett, mi az a belmisszió, hanem igyekezzünk 
minél előbb életbe léptetni azt«. 

Ránk, a Lap iróira és olvasóira nézve is 
tanulságos és fölemelő a N. R. T. felavató 
ünnepélye. Lapunk a legrégibb és legenergiku-
sabb sürgetője, támogatója és gyakorlója a bei-
missziónak. Mikor még hazánkban alig ismerték 
a »belmisszióff elnevezést, negyven évvel ezelőtt 
néhai Ballagi Mór, az én szerkesztő-előclöm ide-
jében ez a Lap nemcsak sürgette, de tényleg 
gyakorolta, s azóta folyvást gyakorolja a bei-
missziót. »Adakozás« c. rovatában a protes táns 
jótékonyság minden ágát felkarolta és péld. az 
Országos Protestáns Árvaházra, mióta az fennáll, 
minden esztendőben szorgalmasan gyűjt és szá-
zakat jut ta t . Konfirmáltak filléreiből, ó- és újévi 
meg karácsonyi perselypónzekből 40 év óta 
több mint százezer koronát hordogatot t össze csak 
a O. Pr. Árvaházra. Mikor tehát most az árva-
házhoz hasonló szép belmissziói intézmény háza 
avattatott föl : ebben a tényben Lapunk egy régi 
és szép tradíciójának tényleges megerősítését , 
egyik hőn ápolt régi eszméjének újabb diadalát 
szemléli. 

Ám a szép mult elkötelezés a jövőre ; no-
blesse obiige, nemcsak rendi, de erkölcsi érte-
lemben is. Legyünk tehát necsak hivek szép 
multunkhoz, hanem fokozzuk, kettőzzük meg 
eddigi belmissziói tevékenységünket . Az y>Er-
zsébetház« felavatásának alkalmából tegyünk foga-
dást, e Lap irói és olvasói, hogy ezután minden 
esztendőben adunk és gyűjtünk a Nagypénteki Refor-
mátus Társaság javára, legalább annyit, hogy abból 
egy züllésnek kitett gyermek nevelési költségét (circa 
300 kor.) az Erzsébetházban fedezzük. Ha e Lap 
minden olvasója évenként csak egy egy koronát 
ad vagy gyűjt s kiadóhivatalunkba beküldi : 
ezekből a koronákból nem egy, de két züllés-



nek indult gyermek is fölneveltethető a N. R. T. 
Erzsébetházában. 

En, e Lap szerkesztője, a Jézus nevében 
tiz koronával megnyitom az adakozást. Remélem, 
nem maradok magamra. Mihelyt az egy gyerek 
e l tar tására szükséges 300 korona együtt lesz, 
azonnal fölveszünk egy szegény elhagyatott gyer-
meket az Erzsébetházba. Ez lesz Lapunk és 
olvasóink részéről a budaörsi belmissziói ünnep-
nap méltó bekoronázása. 

Előre, Jézus nevében, a szegény gyerme-
kekér t ! Sz. F. 

Nézzük az érem másik oldalát is! 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegye szeptember hó 5-én tartott 

egyházi értekezletén. 

(Folytatás.) 

II. 
Vessünk csak egy rövid visszapillantást a vegyes-

házasságok történetére hazánkban. Kezdjük szemlénket csak 
az 1790/91-iki országgyűlésen, melynek örökre emléke-
zetes XXVI. törvénycikke a többek között a vegyesházas-
ságok dolgában is rendelkezett. E törvény 15-ik pontja 
ugyanis azt m o n d j a : »A vegyesházasságok mindenkor 
a katholikus lelkész előtt kötendők, az ezekből születendő 
gyermekek, ha az atya katholikus, annak vallását köves-
sék ; ha pedig az anya katholikus, akkor atyjok vallását 
csak a figyermekck követhessék (sequi possint)*. Mindenki 
látja, hogy ezen, ránk protestánsokra az előbbi gyakor-
lathoz képest még kedvezőnek mondott törvény is mily 
egyenlőtlen mértékkel mér nekünk protestánsoknak. Elő-
ször is, a protestáns lelkészek határozottan eltiltatnak a 
vegyesházasok összeadásától, hogy annái tágabb tér nyíl-
jék a római kath. papság térítési buzgalmának, s a rever-
zálisokkal elejétől fogva követett üzelmeinek. Másodszor, 
a vegyesházasságokból származó gyermekek 3/4-ed részét 
egyenesen a r. katholikus vallásban rendeli neveltetni, s csak 
egy negyedére nézve kegyeskedik megengedni, hogy a 
protestáns vallásban neveltessenek ; de alatta érti, hogy 
r. katholikusokká neveltetésöket sem tiltja. Ez tehát teljes-
séggel nem jogegyenlőség. Ez a törvény, — mini egyik 
jeles egyházjogi írónk mondja (Kovács A. Egyházjogtana 1. 
212. 1.): »A prot. egyházat a r. kath. egyház irányában 
alárendelt állásba helyezi s alkalmat ad ennek továbbra 
is, hogy a protestántizmust, az állam védelme és törvé-
nyes formák mellett megsemmisítse«. 

A minthogy ügy is történt. Mert a következő 1792. 
esztendőben egy helytartósági rendelet »már érvényesnek 
nyilvánítja vegyesházasságok alkalmával a prot. féltől 
kicsikartatni szokott kötelezvényt — reverzálist — s el-
rendeli, hogy ilyennek adatása esetén a prot. apának 
fiúgyermekei is katholikusokká nevelendők. sőt azok, ha 
talán az apa vonakodnék azokat olyanokká nevelni, a 
stüléktöl joggal elvétethetnek; e mellett büntetéssel fenye-

gettetnek az oly szülék, kik katholikusokká nevelendő 
gyermekeiket magokkal prot. imaházakba elviszik, vagy 
azok kezébe prot. könyveket adnak: valamint általában 
fenyegettetnek mindazok, kik a katholikusokat a prot. 
egyházba édesgetik.* (Farkas József: A magyarországi 
prot. egyház történelme. 115. 1.). E helytartósági rendelet, 
a protestánsok pp.nasza következtében, Ferenc király által 
visszavonatott ugyan, de azért ez a reakcionárius szellem 
és gyakorlat megmaradt továbbra is; mert hiszen a pro-
testánsoknak 1799-ben a királyhoz orvoslás végett fel-
terjesztett s 60 ivre terjedő sérelmei között egyik nagy 
sérelem gyanánt említtetik az is, hogy a r. kath. papok a 
vegyes házasokat reverzálisadás nélkül egyáltalában össze 
nem esketik. Hiábavaló volt e reverzálisok ellen a vár-
megyék, az országgyűlés szabadszellemü tagjai részéről 
minden felszólalás és tiltakozás: a főpapság a törvény 
kétértelmű s félremagyarázásra alkalmas rendelkezését 
nagyon is jól ki tudta zsákmányolni az egyedül üdvözítő 
egyház javára, s egymásután főpásztori leveleket bocsátott 
ki, felhiván papjaikat, hogy »ezentúl semminemű vegyes-
házasságot ne áldjanak meg az egyházi szokás szerint, 
hacsak előbb a felek nem kötelezik magokat, hogy mind-
két nemű születendő gyermekeiket katholikusokká neve-
lendik*. 

S hogy a r. katholikus papság mily lelkiismeretesen 
követte főpásztori utasítását, klasszikus példa erre az, 
hogy midőn az evang. vallású Kossuth Lajos róm. kath. 
vallasú jegyesével egybekelni akart : a pesti plébános 
tőlük is megtagadta az egyház áldását, mivelhogy a jog-
egyenlőséget már akkor fennen hangoztató Kossuth rever-
zálisadásra nem volt hajlandó. Mit el nem követhetett 
hát a római kath. papság széles e hazában a kisebb 
tekintélyű s befolyású prot. házasulandókkal s z e m b e n ! . . . 
Az a papság, mely vak engedelmességet esküdött főpap-
jainak, de kivált az a nagy vagyonra és öröklött tekin-
télyre támaszkodó hatalmas főpapság, melynek addig 
követett aljárását maga a pápa is élénken helyeselte egy, 
1841-ben kiadott s további szilárd kitartásra buzdító 
brévéjében. 

Ilyen sérelmes állapotban volt tehát a prot. egyház 
a vegyesházasságok dolgában több mint egy félszázadon 
keresztül, vagyis az 1843/44-iki országgyűlésig,— a mely 
végre ann} iban könnyített a protestánsokon, hogy a 
prot. lelkészeket is felhatalmazta a vegyesházasok tör-
vényes összeadására. De ki tudná megmondani, hogy 
eddig az ideig, a lefolyt félszázad alatt, hány ezer és 
ezer lelket harácsolt el a vegyesházaságok megkötésé-
nek jogával egyedül felruházott r. kath. papság a két ev. 
prot. egyháztól! . . . 

De a prot. egyház további veszteségeit ez az 
1844-iki törvény sem szüntethette meg, mivelhogy még 
mindig érvényben maradt az 1790/91-iki törvény szaka-
szának az a záradéka, hogy csak a fiúgyermekek követ-
hetik prot. atyjok vallását, ellenben a prot. anyáktól 
született gyermekek kivétel nélkül a r. kath. apa vallásá-
ban nevelendők. — S e törvényt voltaképen nem törölte 
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el a teljes jogegyenlőséget és visszonosságot megállapított 
1848. XX. t.-c. sem, mert érvényben maradt az egész 
1868-ig, a mikor is az LIII. t.-c. 12. §-a végre kimondja 
azt a nagy elvet, mely bizonyára a legtermészetesebb és 
legigazságosabb, hogy t. i. »a vegyesházasságokból szár-
mazó gyermekek közül a fiúk atyjoknak s a leányok 
anyjóknak vallását követik<. De sőt bizonyos tekintetben 
egész a legújabb időre kihatott e sérelmes törvény, a 
mennyiben az 1868-iki törvény 17. §-a világosan mondja, 
hogy »a jelen törvény életbe lépése előtt kötött vegyes-
házasságokból született vagy születendő gyermekek vallá-
sos nevelésére nézve azon törvény határozata marad 
érvényben, a mely az ily házasságok kötése idejében 
hatályban volt«. 

Ha most már, mélyen tisztelt Értekezlet! meggon-
doljuk azt, hogy — mint Kovács Albert Egyházjogtanában 
mondja I. 213. 1. — nálunk Magyarországon még ezelőtt 
egy századdal is »a vegyesházasságok száma nagyobb 
volt, mint bárhol Európában, annyira, hogy a protestán-
soknak talán egynegyede vagy ötnegyed része vegyes-
házasságban él«, s ha meggondoljuk, hogy a vegyeshá-
zasságokból származó gyermekek vallására nézve mily 
egyenlőtlen mértékkel mért nekünk protestánsoknak az 
1791 -iki XXVI. törvénycikk, — nem is említve a zavaros-
ban halászni szerető róm. kath. papság szakadatlanul 
űzött lélekhalászatat: akkor legkevésbé sem lehet cso-
dálkoznunk azon, hogy a két prot. egyház népessége — 
mint már előbb számadatokkal kimutattuk — évtizedről-
évtizedre folytonosan csökkent hazánkban ; mivelhogy — 
mint ugyancsak az említett jogtudós mondja — »a pro-
testáns egyház egész 1868 végéig, mig ezen állapot tar-
tott, a természetes szaporodásnak közel ^U-ed részét 
vesztette el« s hogy a két protestáns felekezet, például 
csak 1864 végétől 1869 végéig, vagyis 5 év alatt »mint-
egy 30,000 lélekkel tüntet fel kevesebb szaporodást, 
mint az összes népesség a rányában szaporodnia kellett 
volna«. 

Hogy egy egész század alatt mily óriási vesztesége 
volt, épen a vegyesházasságok révén a két protestáns 
egyháznak, azt számszerint kimutatni teljességgel lehe-
tetlen. Ámde e rövid szemle is minden elfogulatlan gon-
dolkodót meg kell hogy győzzön ar ró l : hogy ha az 
evangéliumi protestáns egyház a lefolyt században szám-
ban és erőben annyira megfogyott e magyar hazában, 
annak mégsem maga a protestáns egyház, sem annak 
az evangéliumon alapuló tana az oka, hanem az a nagy 
jogegyenlötlenség, mely ugyanazon haza protestáns gyer-
mekeire nézve a mily sérelmes, ép oly hátrányos vala, s 
mely az evangélium vallóit, különösen a vegyesházas-
ságra lépőket, mintegy kiszolgáltatta a protestáns egy-
házak elnyomására törekvő nagyhatalmú római kath. 
klérusnak. 

Mert hát ez a klérus, különösen a főpapság, de az 
a 84 világi úr is, ki a főpapokkal egyetemben még az 
1790/91 -iki egyházpolitikai törvények ellen is tiltakozott, 
egyáltalaban nem volt olyan elfogulatlan és felvilágosult 

szellemű, mint gróf Batthyányi Alajos, a ki igy szólt ama 
törvények meghozatalakor: »Én is buzgó katholikus va-
gyok, de szégyenleném hinni, hogy a katholikus vallásnak 
kényszereszközre volna szüksége, hogy juhait az akol-
ban megtarthassa*. Azt hiszem, sikerült megvilágítanom, 
hogy a hivatkozott törvénynek a vegyesházasságra vonat-
kozó része pedig csakugyan ilyen kényszereszköznek bizo-
nyult, s a türelem szellemétől nem vezérelt r. katholikus 
papság bizony legkevésbé sem riadt vissza ily kényszer-
eszközök minél sűrűbb használatától ; — a minthogy az 
az 1864-iki hírhedt Syllabus is azt mond ja : »Erőhatalmi 
eszközök alkalmazása az egyház jogkörébe tartozik*. 

Lévay Lajos, 
(Folyt, köv.) sárkeresztúri lelkész. 

T Á R C A . 

Politika és morál. 
(Folytatás.) 

II. 
De ez az éremnek csak egyik oldala. Nézzük a 

másikat is. Berzeviczyvel tartunk abban, hogy a politi-
kának a jogtól és moráltól való különválasztását a poli-
tika önálló kifejlődése kívánja meg és igy föntartjuk a 
politikai tudomány relativ önállóságát; de elismerjük 
egyúttal, hogy a politikai praxis nem helyezkedhetik ellen-
tétbe az erkölcsi világrend törvényeivel. Ezer féle kötelék 
fűzi természetszerűleg a morált a politikához. Egymásra 
folyton befolyást gyakorolnak és történetük is közös. 

A civilizált népeknek közérzülete régen döntött a 
morálellenes politika felett. »Szürke theoriái* dacára jó 
és rosz és nem csupán lehetséges és lehetetlen, ügyes 
vagy ügyetlen céljai és eszközei vannak a politikának. A 
politikus cselekvőségei sem itélendők meg csupán technikai 
eszközök és mértékek szerint. A morálnak érvényét a 
politikában maga a külpolitika is igazolja. Az államok 
egymáshoz való viszonyában a jognak és a morálnak 
érvénye kétségtelen; — annál inkább érvénye és jogo-
sultsága van annak az államok belső életében. 

A mi az államnak formai jellegét, illeti, — kétség-
telen, hogy az államnak cselekvősége nem eshetik az 
erkölcsi Ítélet körén kivül. Formailag véve az állam ész-
szerűen akaró és bizonyos célok szerint cselekvő lény, 
mely oldaláról megilleti a személyiség at tr ibutuma. Mint 
személyes lénynek ugyanolyan tulajdonságai vannak, mint 
az egyes személynek, a mely alapon az ő céljait valamely 
legfőbb jónak, eszközeit a cselekvőség általános szabályai 
szerint kell megítélnünk. A nemzet, a társadalom s az 
egyesek javára és tökéletes túlélésére szolgáló életcélok 
megvalósításában ethikai eszközökkel hat és működik az 
állam a politikai élet egész mezején. 

A görög filozófusok közönségesen vallották e né-
zetet. Platón »az igazságosság nagy betűjével* rajzolt 
államban »a nagyban vett embert* látja. Politikai pszi-
chológiája alapján az egyes személy erkölcsi arravaló-



ságait , az ú . n. kardinális erényeket, az ál lamban is fel-
találja. A politikus is bölcs, vitéz és mérsékelt , vagy ellen-
kezőleg. Jó erkölcsök és erény hiján az állam lehetetlen 
és okvetlenül elvész. Csak az erény menti meg az álla-
mokat , a romlottság meg elveszti őket. És tényleg, 
az ál lam sa já tos tökéletessége a bölcseség, vitézség és 
mérséklet erényeitől függ. A bölcseségtől, mint attól a 
képességtől, mely helyesen tud ja megválasztani az állami 
célokat és az azok megvalósí tására szolgáló eszközöket ; 
továbbá a vitézségtől, vagy szilárdságtól és következetes-
ségtől, a megjelölt i ránynak az akadályokkal és ellenkezé-
sekkel szemben vaió követésében, és végre a mérséklet 
erényétől, mely nem más, mint ellentálló képesség az 
akara to t megbénító pi l lanatnyi izgalmakkal szemben s 
képesség az a rany középút követésére. Politikai eszélves-
ség volna ma ennek a neve, gyakorlat i ér telemben véve. 
S a mint ez erények az egyes embernél épúgy, mint az 
ál lamnál az élet megta r tásában és fokozásában, addig 
azok ellentétei, az esztelenség, a gyengeség és könnyel-
műség az önmegron tásban , sőt az államtest végleges fel-
oszlásában nyilvánulnak. 

De a ki az államot nem tar t ja is személyes lénynek, 
— az erkölcsiség szférájából mégsem vonhat ja ki azt. Ha 
p. o. absz t rak tumnak, a nép puszta intézményének veszszük, 
a nélkül, hogy azt magával az egységesen szervezett nép-
pel azonosí tanók, úgy ez esetben az egyes személyek 
cselekvősége az erkölcsi itéiet t á r g y a ; miért tenne épen 
az állam e tekintetben kivéte l t? Az az abszolút uralkodó, 
kinek aka ra ta az ál lam akara tával azonos, belső és külső 
politikai tevékenysége tekintetében épúgy az erkölcsi meg-
ítélés tárgya, mint más á l lamformában bármely más 
egyes embernek politikai ténykedése. Ebből most már 
kiviláglik, hogy morális jelleggel bíró lények között nem 
csupán erő-, hanem morális viszony áll fenn. Ezt az 
á l lamra a lkalmazva Paulsen rövidebben igy fejezi k i : 
»Es giebt auch hier nicht bloss ein natúr gesetzmdssiges 
Sein und Wirlccn, sondern auch cin Sollen und Nicht-
sollen«. 

Ellenvetésül az hozzák föl közönségesen, hogy nincs 
az á l lamnak olyan lényeges a t t r ibútuma, a mely miatt a 
morális módon megítélhető lények közé ta r tozhatnék. 
Lényegét tekintve egoista az minden izében, kinek másokra 
vonatkozó jogai és kötelességei nincsenek. Csak saját 
érdekeit ismeri. Felebarát i szeretet, feláldozás, hála és 
igazság az á l lamra nézve érthetetlen szavak. Lásson, 
jogbölcseletében ezt a gondolatot a maga merev köve t -
kezetességében igy fejezi k i : »Az ál lamoknak nincs mo-
rál jok. Az államok sem jogosan, sem jogtalanul, sem 
erkölcsileg vagy erkölcstelenül nem cselekesznek, hanem 
csak szükségképileg, válogatás nélkül, természetük szer int . 
Érdekeik rugója az önzés. Jogtalanul és erkölcstelenül 
cselekednék az a hatóság, mely a jog és az erkölcsiség 
állítólagos érdekében kötött szerződések miatt veszélyez-
te tné az állam létfeltételeit. Jogállapotról csak az álla-
mon belül lehet szó. A szuveren allam nem köttetheti le 
magá ' jogilag más által*. 

Engedjük meg egyelőre, hogy az allam tisztán egoisz-
tikus, az az semmiféle más kényszerítő jogi rendnek alá 
nem vetett lény. Ebből most már a következnék, hogy 
reá nézve jog és morál nem létezik s hogy tisztán egoisz-
tikus lényeknek moráljuk n incsen? Tehát a politikai im-
moralitás volna jogosult. Ó korántsem. Mert az olyan 
politika — hogy Berzeviczy szép szavait idezzem, — a 
mely céljai vagy eszközeiben a morállal mélyen és mara-
dandóan meghasonlott , talán múló és latszólagos sikerrel 
dicsekedhetett alárendeltebb céljaiban, de az államélet 
nagy problémáit soha meg nem oldotta és következmé-
nyeiben romlásra vezetett. A politika céljai lehetnek 
erkölcsileg indifferensek, de nem lehetnek erkölcstelenek, 
mert a közvéleménynek is van lelkiismerete. Hisz' a 
bölcseség, vitézség és mérséklet fent említett erényeinek 
az önző lényekre és azok környezetére is van jelentősé-
gük, s már az életben is inkább érintkezünk bölcs, vitéz 
és mérsékelt emberekkel, mint szeszélyesekkel. És lehe-
tetlen, hogy az államférfiúban a magánember az erkölcsi 
törvény alatt álljon, a politikus pedig az alól fel legyen 
oldva. 

De nézzük közelebbről a jog kérdését, a melyre 
aztán a morál fog következni annak beigazolásául, hogy 
az abszolút egoizmussal a népek és nemzetek mire sem 
mehetnek. 

Azt mondják közönségesen, hogy az államok között 
jogi viszonyról szó sem lehet. Jogról csak ott szólhatunk, 
a hol egy feltétlenül érvényesülő kényszerakarat áll az 
egyesek fölött. Az államok felett álló jogról szó sincsen, 
mert azzal az alárendeltséggel megszűnnék az állam szu-
verénitása és annak sajátos lényege. 

A kérdés tehát az volna: jogilag hozzá tartozik-e 
a kényszerítő hatalom a jog lényeges kellékeihez? ott, a 
hol az hiányzik, jogról egyáltalában lehet-e szó? Tisztán 
csak hatalmi viszonyról van-e ott csak szó, mint p. o. a 
természeti erők vagy vadállatok között? 

Itt mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a különböző 
népek és korok közönséges nyelvhasználata ellene van a 
jogi fogalom e meghatározásának. Régen tud e nyelv-
használat jogokról és kötelességekről, jogvitákról és jog-
döntvényekről az egyes ál lamok között. S nem csak a 
jogtalanságot szenvedő állam panaszkodik a jogtalanság 
és erőszak miatt , hanem a támadó is jogcímet keres a 
maga el járásához. Még a hűtlen és erőszakos XlV-ik Lajos 
is jogi alapot keresett a maga politikájához. Tehát ter-
mészetjogról nemcsak az egyének, hanem az államok 
között is szólhatunk, s nincs is hiány azokban a kísér-
letekben, a melyek e természetjognak a pozitív jogformákba 
való foglalására vezetnek, a miknek út ja azonban nem 
a törvényhozás, hanem a szokás és a szerződés. Példa 
rá az általános népjog vagy nemzetközi jog az egyes 
államok között, a min mitsem változtat annak általánosan 
tapasztal t tökéletlensége. 

De azzal a beismeréssel, hogy az államok között 
fenn kell állania egy bizonyos, ha mingyart tökéletlen 
jogviszonynak, egyúttal egyült jár annak a követelménye 



is. hogy törekedjenek az ál lamok annak lehető tökélete-
sítésére. S ezzel adva van az örök léke eszméje * vagyis 
az államok a m a viszonya, a melyben a vitás jogokat és 
érdekeket nem az erőszak, hanem a jogi és szerződés-
szerű formák döntik el. A ki a háborút most már a népek 
normális és örökké nélkülözhetlen funkció jának tart ja , az 
azok viszonyát legszívesebben tisztán hatalmi viszonynak 
fogja feltüntetni. De a ki jogi viszonyt vesz fel á l ta lában, 
az a háborút abnormis dolognak kénytelen tekinteni és 
Kanttal együtt azt a feladatot fogja kitűzni az ál lam-
férfiak elé, hogy lehetőleg tökéletes jogállapotot létesít-
senek a földön. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 
A pozsonyi ágost, evang. líceumról. 

Egy kis szemle a Magy. Prot. írod. Társ, közgyűlése alkalmából. 

Motto: »Stets geforscht und stets gegründet. 
Nie geschlossen, oft geründet, 
Aeltestes bewahrt mit Treue, 
Freundlich aufgefasst das Neue, 
Heitern Sinn und heitre Zwecke! 
Nun! man kommt wohl eine Strecke«. 

Goethe. 
I. 

A Magyar Prot. í rod. Társaság által szokásba vett 
évenkénti vándorgyűlések, úgy látszik, hovatovább tanul-
ságosabbak kezdenek lenni. Különösen tanulságos volt a 
pozsonyi, melylyel nemcsak a hivatalos elismertetés vette 
kezdetét, — a mint Hegedűs Sándor vil. elnök kifejezte, — 
hanem a felekezetközi ismerkedés korszaka is megnyílott . 

S minthogy hazai pro tes tant izmusunk, ha valamikor, 
kivált a mai időkben érzi leginkább, hogy f enmaradásá -
nak elsőrendű biztosítéka a művel tség; érzi azt, hogy a 
közművelődés lelke az iskola : ezért felette üdvös kultu-
rális cselekedetet vitt véghez a pozsonyi ágost. evang. 
derék tanár i kar, illetőleg a konvent , midőn a más-
különben is fényesen és jól sikerült közgyűlés lefolyása 
alatt a lkalmat adott az ország minden részéből oda-
sereglett tagoknak és más vendégeknek, hogy mind a 
theol. akadémia Otthonát, mind különösen a liceum néven 
szereplő főgimnáziumban rendezett kebli kiállítást meg-
tekintve, az ottani közművelődés folyamát , — a mennyire 
olyan rövid idő alatt lehetett, — némileg megismerhet ték 
s maguknak egy ál talános képet és bizonyos összbenyo-
mást szerezhettek. Erről kívánok ezúttal én is objective 
beszámolni , még pedig lehetőleg röviden, és nem kiszí-
nezett, hanem egyszerű vonásokban. 

Diszgyülésünk az uj l íceumnak szépen és Ízlésesen 
feldíszített t o rnacsa rnokában folyt le. Hogy mikén t? — arról 
részletesen elszámolt már e l a p ; de nemcsak a tar ta lom 
érdemelte meg a méltó leírást, — megérdemli azt a keret 
is, a melyben az foglal ta tot t : maga a liceum is. 

A l íceumnak a nagygyűléshez való v iszonyában 
legelső sorban is há rom körülmény ragadta meg a taní-
tással és neveléssel foglalkozók figyelmét. Egyik az, hogy 
a nagy templomban megtar tot t istentisztelet u tán három 

* Gazdag irodalmát lásd Stein L. i. m. 40-ik felolvasásában 
és »An der Wende des Jahrh.« c. művének »Die Philosophie des 
Friedens* c. remek fejezetét. 

utcán keresztül a pozsonyi evang. iskolák fiú- és leány-
tanulóinak kétoldalú sorfala között haladott a nagy közön-
ség. Ez által az egyházi és iskolai vezetőség nem az ifjú 
lelkek puszta kíváncsiságának adott kielégítést, hanem az 
írod. Társaság nagygyűlésének ritka alkalmát is fel aka r t a 
használni a r r a , hogy a növendékseregbe észrevétlenül 
oltsa be az egyházi ügyek iránti érdeklődést és a nagyok, 
érdemesek iránti t iszteletadást. Az egyházi és iskolai 
elöljáróságok ezen el járása muta t ja , hogy tiszta t uda tában 
vannak annak a bibliai igazságnak, hogy : »Miképen a 
nyilak a ha ta lmas erősnek kezében, olyanok az i f júság-
nak fiai* (127 Zsolt. 1.). — A másik, hogy a liceum 
előcsarnokában egy kórházi főorvos, dr. Dobrovits Mátyás, 
mint a líceumi szenátus elnöke, üdvözlé az írod. Tá r sa -
ságot ! Ez, valamint az a mozzanat , melyet a rendezés 
és reprezentá lás egész vonalán jóleső érzettel tapaszta l -
tunk, azt muta t ja , hogy az ágostaiaknál az egyház-iskola i 
élet minden nyilvánulásánál a szorosabb ér te lemben vett 
világiaknak a szereplésre és közreműködésre nagyobb 
tért, t ágasabb ha táskör t jelölnek ki, s igy nyilván nagyobb 
erőgyűjtéssel vagy több erőtényezővel is rendelkeznek, 
mint akár a r e fo rmátusok . (Ezt a nézetemet közülünk 
mások is megerősítik). A harmadik , hogy bármelyik 
in téze tébe lép tünk is a pozsonyi egyháznak, minden lépten-
nyomon feliratokkal, je lmondatokkal , ősök és jelenbeliek 
felaggatott képeivel találkoztunk, melyek mind a r r a valók, 
hogy a szemlélők lelkét megragadják s hasonló tettekre és 
áldozatkészségekre buzdítsák. 

Rá té rve már a liceum épületének leírására, — leg-
első sorban is a bejáró szép előcsarnoka tűnik szemünkbe. 
Ez az előcsarnok, mind archi tekturál is szépségét, mind helyes 
beáll í tását tekintve, méltó bevezetést képez az impozáns 
épületbe. Az előcsarnok két oldalán márványtáb lák örö-
kítik meg az építés történetét és tar t ják emlékezetben 
mindazok neveit , a kiknek részük volt az iskola felépí-
tésében. 

A földszintről, a főlépcsőtől kétfelől oldalvást egy 
fedett folyosó a 7 méter magas , 20 m. hosszú, 10 m. 
széles to rnacsa rnokba vezet. Ez a helyiség egyszersmind 
díszteremül is szolgál és a főépület két szá rnyának mintegy 
a közepén terül el. Hozzátar toznak egy öltöző, egy mosdó 
helyiség, egy külön helyiség a t o rna t aná r s z á m á r a és a 
szükséges mellékhelyiségek. Ide jött össze a Társaság 
nagygyűlése. Ez a terem, ha a különös alkalomra nem 
lett volna is feldíszítve, már magában , az építkezés bevég-
zettségében, diszterem volna. Látszik, hogy eredeti célja 
mellett ünneplő gyűlés helyéül és nagyközönség befoga-
dására tervezték, s tágas karzatokkal is ellátták. 

Ha előzőleg megnéztük a liceum kétemeletes szár-
nyának épületét, külső-belső berendezésé t : azt tapaszta l -
hat juk, hogy itt az ágosta iaknál az iskolázás nemcsak 
bizonyos anyagi, szellemi és erkölcsi tőkék befektetésével 
történik, hanem gond és figyelem van fordí tva mindar ra 
is, a mi az emberi lélek ha rmón iá j ához tartozik. Ért jük ez 
alatt az essthetikai kiművelésről való minden oldalú 
gondoskodást . Innen van az tán az a közintézeti élet-
nyi lvánulás , mely a maga szép tetszetős eszthetikai beren-
dezésével a kedélyt, az ember lelki világát kellemesen érinti 
és hango l ja . Ezt éreztük a to rnacsa rnokban is, a hol a 
szivek érzelmei s a lelkek gondolatai az elnökök és szó-
nokok a m a megnyitó és üdvözlő beszédeik alatt szá rnya-
kat öltöttek — a magasságos egekig! 

Ilyen lelki ha tás alat t távozva a nagygyűlés szín-
helyéről, mielőtt a liceum jobb szá rnyának második eme-
letén rendeze t t kiállítást megnéznők, vessünk legalább 
egy futó tekintetet az egész épület testet öltött t e rvra j -
zá ra , s illetőleg külső-belső berendezésére. Mert nagy 



költségekkel s illetőleg ál lamsegél lyel felépített modern 
iskolai épületeket mindenféle nemből, kivált középisko-
laiakat, más helyeken is lehet találni; de a pozsonyi ev. 
líceumnál célszerűbbet aligha! Luxusosabbat igen; de Íz-
lésesebbet ismét aligha. Épen azért érdemes, hogy az 
egész intézetei kivülről-belülről egy kissé körülnézzük. 

A földszinti rész jobb szárnyán van egy tanári 
szoba, az ifjúsági könyvtárhelyiség, egy nagy terem az 
önképzőköri gyűlések és énekpróbák ta r tására ; ugyan-
ebben a teremben van az önképzőkör szép könyvtára is. 
A jobb szárnyon az iskolaszolga helyisége, három tan-
terem és mindkét oldalon a szükséges mellékhelyiségek. 
A bejáróval szemközt a szürke márványból levő lépcső 
a két emeletre vezet, s mind az első, mind a második 
emeleti nyugvónál, az épület két szárnya felé két ágra 
oszlik. Az első emelet jobb szárnyán van az igazgató 
hivatalos helyisége, ettől balra egy tágas előszoba (vesti-
bulum), melyből jobbra egy ajtó az igazgató helyiségébe, 
balra egy másik ajtó a tágas tanári tanácskozó terembe 
vezet, a hová a folyosóról is beszolgál egy kétszárnyú 
ajtó. A tanácskozó teremből az épület erkélyére, balra 
pedig a tanári kézikönyvtár helyiségébe lehet jutni. Ez 
oldalon van még két tanterem, az iskolaorvos szobája és 
a szükséges mellékhelyiségek. A balszárnyon van egy tan-
terem, a természettani gyűjtemény a dolgozó szobával, 
s az ülőpadjaival lépcsőzetesen emelkedő természettani 
tanterem és a szükséges mellékhelyiségek. — A második 
emelet sarokhomlokzatán van az érem- és régiséggyüjte-
mény két nagy terme s a szaktanár dolgozó szobája ; 
jobb oldalon két tanterem, a szép rajzterem, a rajztanár 
dolgozó szobájával, s a szükséges mellékhelyiségek. A bal-
szárnyon van egy lejáró melléklépcső. 

Az épület egyik-egyik szárnyának szélessége 14 -41 mé-
ter, a kisebb tantermek hossza 7"50 m., szélessége 6 -65 m., 
a nagyobbak hossza 11 méter, szélessége 6 6 5 m. Az 
intézet általaban az egészségügy követelményeinek meg-
felelőleg épült. Nagy előnyt nyújt neki a Kis-Kárpátokra 
s a történelmi nevezetességű pozsonyi várromra való 
szép kilátás, továbbá az egészséges, tiszta hegyi levegő-
től való környékezés. Az épület összes helyiségeit és 
folyosóit egyenletes meleggel a földalatti helyiségben levő 
központi fűtőkészülék látja el. 

A mi az egyszerű, de mégis szép és célszerű belső 
berendezést illeti: az ajtók, néhány kivételével, egvszár-
nyúak és kifelé nyilók. A helyiségek belső világossága 
mindenütt 4 3 0 méter magas. A kettős ablakok három 
részre tagoltak és befelé nyilók. A padok mindenik tan-
teremben úgy vannak elhelyezve, hogy a tanulók balról 
kapják a világosságot. Egy-egy padban csak két növen-
dék ülhet, — s a hármas csoportokban beosztott padok 
között közlekedni lehet. Nagyszerűnek mondható a szel-
lőztető készülék. Ugyanis az egyes tantermek, a falba 
illesztett szellőztető nyílások által akként szellőztethetók. 
hogy a romlott levegő elvezetése végett szellőző csator-
nakkal vannak összekötve. A tantermek puha fával, a 
többi helyiségek parkettel vannak padozva, mig a fol^o 
sókat, a nyugvókat és az előcsarnokot diszes keramit 
mozaikkő burkolja. 

A liceum Í895—96-ban épült fel. Építési költségei 
151,296 frt 47 krra voltak előirányozva, de a kivitel 
173,339 frt és 45 kr-ba, illetve a 20,000 frt telekárral 
együtt 193,339 frt és 45 kr-ba került. Az építkezés 
körül legnagyobb buzgalmat fejtett ki Günther M. Vilmos 
kir. tanácsos, egyházfelügyelő, a kinek a Magy. Prot. írod. 
Társaság is oly igen sokat köszönhet a pozsonyi gyűlés 
rendezése és sikere körül. Méltán megérdemelte tehát ez 
a buzgó férfiú, hogy olajfestésű képe még életében a 

tanári tanácskozó termet díszítse, oly elődök és ősök 
képei közt, mint : Zay Peter és Zav Petemé, Kisjeszeni 
Jeszenszky József, Mária Dorottya főhercegnő, Bél Mátyás, 
Skaricza Gábor, Teleki Roth Blanka és több néhai 
püspöké, a melyek valamennyien szép kivitelükkel, és 
díszes kereteikkel a különben is csinos, hatszögü tanári 
tanácskozó termet mintegy az intézel áldozatkész patró-
nusainak »Pantheon«-jává teszik. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
(Folyt, köv.) ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

B E L F Ö L D . 

Vegyesházassági statisztika. 
Az új egyházpolitikai törvények életbeléptetése óta 

a fenti cim alatt, a m. kir. központi statisztikai hivatal 
által havonként kiadott közleményekből hónaponkint közöl-
tem e lapban a bennünket oly közelről érdeklő vegyes-
bázassági és felekezeti statisztikai adatokat. — Folyó év 
január havától azonban, a mint azt e lap tisztelt olvasói 
észrevehették, ezen adatok sem e lapban, sem másutt 
közölve nincsenek. — Nincsenek pedig azért, mert a 
központi statiszíikai hivatal ezen adatokat, minden indo-
kolás nélkül, egyszerűen kihagyta havi közleményei közül, s 
azokat f. évi január havától kezdve egyáltalában nem közli. 

Én, a mint ezt láttam, azonnal utána tudakozód-
tam: miért maradt ki a vegyesházassági statisztika? 
Tudakozódásomra, mind én, mind e Lap szerkesztője, 
privát uton azt az információt kaptuk, hogy gazdálkodási, 
munkakimélési és a havi fontosabb adatoknak minél előbbi 
megjelenése szempontjából nem közlik havonként a vegyes-
házassági adatokat, a melyeknek beszolgáltatása az amúgy 
is túlterhelt anyakönyvvezetőket sok munkával terheli, s 
azoknak havonkénti feldolgozása a központban is sok időt 
rabol el. 

Nézetem szerint azonban e felhozott körülmények 
nem lehetnek a valódi okai a vegyesházassági statisztikai 
adatok elhagyásának. Ha a központi statisztikai hivatal 
valóban gazdálkodni akarna, és az volna csakugyan tö-
rekvése, hogy a hivatalban az időt kimelje s a fontosabb 
adatok mielőbbi feldolgozására s megjelenítésére fordítsa, 
akkor bizonyára találhatott volna közleményei között a 
vegyesházassági adatoknál kevésbé fontosakat is, a me-
lyeknek összeállítása egy cseppel sem vesz kevesebb időt 
igénybe, mint ezeké. Hogy többet ne említsünk, ugyan 
miért nem teszi azt pl. az időjárási (meteorologiai) ada-
tokkal, a melyeket két lapon egész részletesen továbbra 
is közöl? Mi célt ér el, mi szükséget pótol azzal, hogy 
a közönség, p. o. az október hóban nyilvánosságra és 
kézhez jutó júliusi füzetből tudja meg azt, hogy milyen 
időjárás volt az ország egyes helyein július havában? 

Ezeknél sokkalta fontosabbak voltak az 1900-ig 
havonként rendesen közölt vegyesházassági és felekezeti 
adatok; mert azok egy általános érdeklődést elégítettek 
ki, úgy tudományos, mint gyakorlati szempontból, a 
mennyiben a felekezeti dolgokat nézve, egyformán és az 
ország összes felekezeteinek felmutatták e terén a valót; 
mindegyik felhasználta azokat úgy, a mint akarta, s hogy 
fel is használták, bizonyítja azon számos tér, hol ezek-
kel az adatokkal komolyan foglalkoztak. Azért nern is 
hiszszük s a leghatározottabban kétségbe is vonjuk, hogy 
a fent említett körülményekben rejlenek az 5 év óta 
havonként rendesen közölt s most egyszerre elhagyott 
vegvesházassági és felekezeti adatok mellőzésének az oka. 



Másutt és másban kell ennek igazi okát keresnünk, 
és hiszsziik, hogy nem tévedünk, ha azt abban a hatás-
b a n , a melyet ezek a statisztikai adatok a protestáns 
egyházi közéletben keltettek, s abban a titkos és nyilvá-
nos reakcióban, a mely mostanában a protestantizmus 
ellen az egész vonalon megindult, találjuk fel. 

A központi statisztika hivatal által a vegyesházas-
ságokra vonatkozólag közlött hiteles adatok egész mez-
telenségében feltárták azt a tervszerű ultramontán lélek-
halászást, a mely a protestáns egyházak ellen folytattatik, 
s azokat a nagymérvű veszteségeket, a melyeket azok 
ennek következtében szenvedtek. Ez az ultramontán 
lélekhalászás folyt ugyan régebben is, de kétségtelen do-
log, hogy az új egyházpolitikai törvények, feladván az 
1868. L1II. t.-cikknek évszázados küzdelmek drága vív-
mányát képező rendelkezését és szabad kezet engedvén 
az erősebbnek a gyengébbel szemben: ezzel teljesen sza-
bad tért engedtek az egyhaztársadalmi reakciónak. Ezt 
is dokumentálták a vegyesházassági statisztikai adatok, 
s igy két dolog lepleztetett le hivatalosan: az ultramontán 
lélekhalászás és a kormányhatalomnak ama botlása, a 
melylyel ennek teljesen szabad kezet adott. 

Ez a lelepleztetés nem volt kellemes sem az egyik-
nek, sem a másiknak, mert olyan mozgalmakat támasz-
tott, a melyek igen megrontották az ul t ramontán körök 
cirkulusait és a kormányhatalom nyugodalmát. 

A havonként közlött vegyesházassági adatok ugyanis 
feltárták az ul tramontán lélekhalászás következtében szen-
vedett nagy veszteségeinket, s e veszteségek végzetes 
következményeit felismerve, első sorban ezen lap hasábjain, 
majd a többi egyházi lapokban is, sűrűn jelentek meg 
egymásután az ébresztő, figyelmeztető cikkek, majd aztán 
a lapok teréről a különféle papi értekezletek és egyházi 
gyűlések körében indult meg az egész vonalon a véde-
kezés, mentés és ellensúlyozás iránti mozgalom az ultra-
montánizmus lélekhalászó törekvéseivel és mozgolódásaival 
szemben A felülkerekedett és a harcot nyiltan provokáló 
néppárttal szemben felébredt a sokáig magáról alig életjelt 
adó protestantizmus, s az ultramontán reakcióval telitett 
légkörben ilt-ott hangosabban is megnyilatkozott a protes-
táns közvélemény úgy, hogy ma fent és lent egyaránt 
érzik, hogy a protestantizmus, melynek vesztét szeretnék, 
még nem holttest, a mely felett a diadal érzetében kéje-
legve meglehetne ülni a halotti tort. Érzik, hogy a protes-
tantizmus nyugalma csak a tetszhalott szunnyadása volt, 
melyből immár ébredezni kezd és nyiltan és bátran (eper-
jesi, pápai, pozsonyi gyűlések) néz szemébe azoknak, kik 
eltemetni akarták. 

Óh, de ennek a felébredésnek nem szabad megtör-
ténnie. Nem szabad, mert a mint az ultramontán körök 
által informált és befolyásolt napi saj tóban sűrűn világgá 
kiáltották az újabb időben: ez a felébredés felekezeti 
harcokat támaszt és — horribile dictu — még protestáns 
politikai párt alakulására is vezethetne! Le kell tehát 
szerelni ezt a felekezeti mozgolódást és okvetetlenkedést! 
Félre a világossággal! Ne lássanak tisztán a protestánsok, 
hogy ne legyen okuk a panaszra! Legyen minden csendes, 
hogy annál könnyebben és biztosabban lehessen a zava-
rosban halászni! És íme, az igazság, jog és törvény kor-
mánya. félrevezettetve a leleplezett ul t ramontanizmus által 
és félve, hogy a megindult protestáns mozgolódás átcsap-
hat még a politikai térre is: elvonta tőlünk a világossá-
got, — egyszerűen, minden indokolás nélkül beszüntette 
a vegyesházassági statisztikai adatok közlését. 

De ha a dolgok ily módon állanak, pedig hizonyára 
igy állanak, vájjon megnyugvással és hallgatással fogad-
juk-e azt mi? Nem kötelességünk-e felszólalni és hango-

san követelni, hogy a mindenkit érdeklő és mindenkinek 
egyaránt szolgáló vegyesházassági és felekezeti adatok az 
ország közköltségén megjelenő statisztikai havi közlemé-
nyekben ezentúl is havonként rendesen közölve legyenek? 
Igenis, ezt nekünk követelnünk kell, mert nekünk nagy 
szükségünk van arra, hogy az egyházpolitikai törvények 
hatását és az ultramontanizmus lélekhalászó törekvéseit 
világosan lássuk, ha azok ellen védekezni akarunk. 

Ép azért őszinte elismerésünket nyilvánítjuk a dunán-
inneni evang. egyházkerület legutóbbi közgyűlésének azon 
határozatával szemben, hogy ezen ügyet indífványképen 
terjeszti fel a legközelebbi egyetemes közgyűlés elé, és 
csak sajnáljuk, hogy a többi egyházkerületek is hasonló 
értelemben nem foglalkoztak ezen kérdéssel most tartott 
közgyűléseikben. Mindamellett nincs elkésve a dolog. A 
kereskedelmi miniszter, kinek hatáskörébe ez tartozik, e 
napokban tette közzé a statisztikai hivatal jövő évi pro-
grammját , a melyen változtatni még mindig lehet; a miért 
is tisztelettel kérjük legfőbb egyházi hatóságainkat, ke-
rületi. egyházmegyei és lelkészi értekezleti közgyűléseinket, 
hogy ezt az ügyet tegyék magukévá, s keressék meg 
hivatalosan a kormányt, a vegyesházassági és felekezeti 
adatoknak ismét leendő közlése iránt. Egy milliárdnál több 
koronás országos költségvetésben ily jelentektelen és köz-
érdekeket szolgáló kiadás nem numerá iha t ; a felekezeti 
mozgolódások leszerelésére pedig alkalmasabb a mindenkit 
egyformán felvilágosító világosság, mint a sötétség, mely-
ben mindenki gyanakodik és kételkedik. 

S ha már tettünk e tekintetben valami lépést, úgy 
kérni kellene a központi statisztikai hivatalt, illetőleg a 
kereskedelmi minisztert arra is, a mit e tárgyú cikkeink-
ben már többször részletesen kifejtettünk, hogyha már 
az anyakönyvvezetőket nem akarják terhelni azzal, hogy 
a gyermekek vallására vonatkozó megjegyzéseket közöl-
jék hivatalból az egyes illetékes lelkészekkel, akkor leg-
alább a havi statisztikai közleményekben mutassák ki 
községekint ezen megjegyzéseket, mint azt teszik a fer-
tőző betegségek és egyéb dolgok k imuta tásánál ; mert ha 
a baj ellen védekezni akarunk, akkor nem elég ismer-
nünk magát 'a bajt, annak egyetemes számát, hanem 
tudnunk kell azt is, hogy hol van a baj, hogy igy orvosol-
hassuk a beteges testnek fájós részét. 

E tekintetben sokszor, sokat iriunk már e lapban, 
de úgy látszik eredménytelenül; az egyház beléletét egy-
ségesen felmutató és tárgyaló egyházi statisztikai Évkönyv-
nek szükségét pedig még nem érezzük. Majd talán meg-
csináljuk akkor, a mikor már nem lesz mit felmutatnunk. 
A sok holt és értéktelen jegyzőkönyvnél, szabályrendelet-
nél pedig bizonyára értékesebb, becsesebb és munkára 
buzdítóbb lenne egy egyetemes egyházi statisztikai Év-
könyv. 

Kassa. Homola István, 
evang. lelkész. 

MISSZIÓÜGY. 
Belmisszió. Modern pietizmus. 

A magyar protestáns egyház kebeleben megindult 
belmissziói mozgalomnak nyiltan kitűzött célja a jelen 
korunkban kétségbe nem vonhatólag szerfelett elanyagia-
sodott s a régi vallásosságban és példás egyháziasságban 
megfogyatkozott, elvilágiasult. társadalom minden rétegei 
nek jézusi valláserkölcsi életre ébresztése; az elzüllésnek 
indult neveletlen gyermekek és a mindkét nemű serdülő 



i f júság intenzivebb vallásos és egyházias nevelése; a földi 
élet viszontagságos kísértései közt hi tökben ingadozóknak 
az evangél ium szóban és Írásban való erőteljes hirdetése 
által lelki megnyugta tása és erősbí tése; a tevékeny és 
minden lehető i rányban munkálkodó felebaráti szerétet-
nek példaadó gyakor lása , s tá rsadalmi úton minél széle-
sebb körben gyümölcsöző működésbe hozása, első sorban 
ugyan a sa já t hitfelei körében, de lehetőleg ezeken kivül 
is, az összes emberiségre kiterjesztve. 

A szépen induló belmissziói működés tehát nem 
csupán éneklés, imádkozás, bibliaolvasás és magvarázás-
ból, hanem a val lásosságnak, egyházias életnek, a keresz-
tyéni hitnek és közerkölcsiségnek erősebb meggyökerez-
tetéséből és fokozatos fejlesztéséből, s az egyesített erőkkel 
és tehetségekkel társulati lag s ikeresebben gyakorolható 
áldozatkész jótékonyság ébresztéséből áll. Mind ez pedig 
az igazi keresztyéni kegyességnek, de nem a hiú kegyes-
kedésnek vagy álszenteskedésnek egybevont fogalma alá 
esik. 

Sajnos , hogy a belmisszió egyesületi szervezését so-
kan. és pedig leginkább az egyházi hivatalos közegek, a 
magyar protestántizmus újabbkori beteges pietizmusává 
elkeresztelve, nemcsak nem támogat ják, sőt saját szem-
pontjukból kiindulva nyiltan ellenzik, s annak űtját nem 
hogy egyengetnék, sőt inkább gátolni és elzárni igyekez-
nek. Ennek a lehangoló ténynek talán az a félelem vagy 
aggodalom is az oka, hogy az egymástól úgyis különvált 
két ev. protes táns egyháznak korunkban , fájdalom, észlel-
hetőleg fogyatkozó tagjai a beimisszió működésével az 
egyháziasságtől még jobban elidegenednének, a vallásfele-
kezeti köteléktől e lszakadnanak, s külön gyülekezetekké 
alakulva csak a köznép közt keletkezett szekták számát 
szapor í tanák. 

Több oldalról el van tehát ítélve s el temetendőnek 
nyilvánítva a magyar protes tánt izmusban megindult bel-
missziói mozgalom, mint nemcsak a fennáljó egyház tör-
vényes autonomiájaval s a józan magyar protestantiz-
mussal, de különösen a református higgadt puri tánizmus-
sal állítólag össze nem férő, úgynevezett modern beteges 
és ideges pietizmus, vagyis magyarul kegyesh-.dés. Pedig 
az igazi kegyesség, mely sem rajongássá, sem fanatiz-
mussá nem fajul, a belső vallásosságnak s a Krisztusban 
és annak evangél iumában gyökerező élő hitnek és az 
áldozatkész felebaráti szeretetnek természetes és egyenes 
kifolyása, s míg tevékenysége, mind az egyház egyes tagjai, 
mind a társadalmi úton működő egyesületek és intézmé-
nyek részéről az evangélium és a szentesitett egyházi 
törvények által megvont korlátok között mozog, sem az 
egyház szeretetét és épületét, sem a lelkészi hivatást és 
tekintélyt egyáta lában nem veszélyeztetné, sőt a köznép 
számos szektásait is előreláthatólag visszatérítené. 

Vájjon mit ér a szívben elzárt valódi kegyesség is, 
ha áldásos munkásságban , külsőleg nem nyilvánul és nem 
működik, s mint a véka alá borított lámpa közre nem 
világí t? 

Mondani se kell azonban, hogy mi nem a farizeusi 
álkegyeskedést vagyis a képmutató , hiú szenteskedést, ha-
nem a feltűnést nem kereső s a keresztyeni igaz szeretet 
tiszta forrásából szá rmazó józan kegyességet értjük a bel-
missziónál, s ezt nevezzék el bár piet izmusnak. ily érte-
lemben nem szégyenkezünk a protestáns pietistakhoz 
számít tatni . 

Mint az evangéliumi belmisszió barát ja i . mi is nyo-
matékosan hangsúlyozzuk, hogy a felkarolt belmissziónak 
csak a törvényes egyházi hatóságok felügyelete, sőt ellen 
őrködésé mellett, s csak a fennálló gyülekezetekkel szoros 
kapcsola tban lehet és szabad működni , s hogy az egyház 

tagjai közt ez űton fejlődésnek indulható józan kegyesség, 
intenzív szere te tmunka és ker. erkölcsi nemesítés is csak 
a jelzett korlátok közt érvényesülhet. 

Bizonyára magyar hazánkban is az ősök józan ke-
gyessége tartot ta fenn a két felekezetű evangélikus egy-
házat a letűnt évszázadok szomorú emlekezetü sanyar-
gatásai s dühös hitüldözései közt, s az igazi kegyességnek 
s ezzel karöl tve já ró vallasos egy háziasságnak jelenko-
runkban észlelt sajnos megfogyatkozása tényleg egyik 
főoka, hogy vallásfelekezeti helyzetünk oly annyira roszra 
fordult, s hogy az minél előbbi javulás nélkül végzetes 
elzülléssel és feloszlással fenyeget. 

Ám tekintsük a székesfővárosunkban egy évszázad 
előtt uj életre kelt ev. ref. anyaegyházhoz bekeblezett, 
alig 800 lelket számláló pesti ref. német Uányegyházban 
csak néhány évtizedes fennállása alatt kifejtett példás 
kegyességet s tevékeny keresztyéni szeretetet, mondjuk bár 
p ie t izmust : úgy talaljuk, hogy ez a csekély egyeni erők 
egyháztársadalmi összpontosításával már ez ideig is díszes 
templomot s értékes parókhiális és iskolaepületet, nagy-
szerű árvaházat s még a főváros jótékony intézetei közt 
is kimagasló Bethesda nevű, korszerűen berendezett kór-
házat, ápoldát s ezzel egybekapcsolt diakonissza-képző 
intézetet volt képes létesíteni, s hogy ezen kevés népességű 
leányegyházban a keresztyéni kegyeség bámulatos siker-
rel munkálkodik, nemcsak saját tagjainak, hanem egész 
Budapestnek s közvetve az összes emberiségnek lelki s 
testi javára . 

Tekintsük továbbá a budapesti ev. ref. anyaegyház 
Duna jobbpart i részében 1893. évben megalakult Nagy-
pénteki Református Társaságot s ennek alig 8 éves mű-
ködését, — vájjon nem az igazi kegyesség s ezzel kap-
csolatosan a személyekben nem válogató példás felebaráti 
szeretet hozta-e össze ezen oly csekély számú tagokkal 
munkára indult buzgó társaságot, melynek áldásos műkö-
déséről ma immár a valláskülönbség nélkül felszedett 
42 elzüllött gyermek elhelyezésére, felnevelésére s becsü-
letes emberekké és a polgári társaság hasznos tagjaivá 
való kiképzésére szolgáló, néhai felejthetetlen királynénk 
nevét viselő Erzsébet-ház, mely épen e napokban már 
meg is nyittatott, tesz kiváló tanúbizonyságot. 

Avagy nem jogos dicsekvéssel mutathatunk-e rá 
a székesfővárosi ev. ref. anyaegyház pesti részében a 
valláserkölcsi élet ébresztése s a z evangéliumi hitnek erős-
bítése végett megalakult s már is oly szép eredménynyel 
működő s naponként örvendetesen gyarapodó református 
ifjúsági, s e mellett, szintén a pesti oldalon 9 év előtt 
létrejött Lorántffy Zsuzsánna-egyesúletre, mely utóbbinak 
kebelében párat lan és önzetlen felebaráti szeretet, az ős-
kori keresztyénség kegyességével karöltve dicséretes buz-
gósággal munkálkodván, már ez idő szerint is olyan 
bamulatos eredményt mutat fel a valláserkölcsi és keresz-
tyéni hitéletnek fővárosunk széles területén való üdvös 
terjesztésében, az elzüllött, elárvult és elvadult szegény 
és elhagyott gyermekek lelki és testi megmentésében, az 
ínségesek és nyomorékok felkeresésében, felruházásában, 
táplálásában, allandó látogatásában és vigasztalásában, 
a hitökben megfogyatkozottaknak misszionáriusi segély 
igénybe vételével is gyakorolt lelki építésében. 

Mind ez pedig egyedül a beteges pietizmussá el-
keresztelt önzetlen kegyességnek, az ebből folyó részre-
hajtaí lan felebaráti szeretetnek, az illető egyházakkal 
kapcsolatosan s a törvényes egyházi hatóságok ellen-
őrködése, sőt tényleges támogatása mellett gyakorolt ^tár-
sadalmi összetartó tevékenységnek örvendetes gyümölcse, 
mely tevékenységet celszerűen szervezni, vezetni s az 
egyes protestáns egyhazakkal való szoros összeköttetés 



fentartásával minél nagyobb mérvben és szélesebb körben 
fejleszteni lenne hivatva nálunk is a, fájdalom ! háttérbe 
szorított, de úgy hiszem végképen el nem temetett bel-
misszió, melynek a német protestantizmus nagy területén 
kifejtett s bennünket minél előbbi követésre ösztönöző 
áldásos munkájával lapunk f. évi 40-ik száma behatóan 
foglalkozik. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos 

I R O D A L O M . 
** A H e i d e l b e r g i Káté a református egyháznak 

elévülhetetlen becsű vallásos népkönyve, mely a keresz-
tyén hit- és erkölcsi életre vonatkozó bibliai igazságokat, 
elveket, tanokat, páratlanul, szabatos rendszerben, népies 
nyelven, világosan, tömören s mégis kimerítően tár ja elénk. 
Bölcs, üdvös, korszerű és követésre méltó intézkedést 
tett tehát a pesti ref. egyházmegye, midőn a heidelbergi 
káténak, hiterősítés céljából való használatát, az ismétlő 
iskolákra nézve határozatilag kimondotta. Ez alkalomból 
felhívjuk az illető egyházi körök és lelkipásztorok figyelmét 
arra , hogy a tiszántúli ref. egyházkerület a Heidelbergi 
Kátét 1891-ben dr. Erdős József theol. professzor által, 
a magyar nyelv jelenkori fejlettségének megfelelőleg lefor-
dította s szakbizottsága által felülvizsgáltatván, approbálta 
és kiadta. Kötött példány ára 60 krajcár, azaz 1 korona 
20 fillér. Kapható és megrendelhető László Albert könyv-
kereskedőnél, mint a tiszántúli ref. egyházkerület könyv-
kiadványainak főbizományosánál Debrecenben. Méltó párto-
lását óhajt juk s szívesen ajánljuk. — s j — 

** A m a g a m ú t j á n című költemény kötetre hirdet 
előfizetést Szalay Károly budapesti ref. főgimnáziumi 
tanár . Költeményeinek egy része a Vasárnapi Újságban, 
Vasárnapi Lapokban, Fővárosi Lapokban, Országvilágban, 
s több más heti s napilapokban jelent meg, másik része 
új és e kötetben lát először napvilágot. Költeményeit 
szerző ekként jellemzi: Verseim nem Ínycsiklandó, ideg-
izgató csemegék, s sem a századvég, sem a szeccesszió 
borsával nincsenek fűszerezve. Én a magam útján járok 
verseimmel s arról le nem térek soha semmiféle >io« 
vagy »ismus* kedvéért. Az én eszméim az Isten, haza, 
emberiesség s a szívnek nemesebb vágyai körében mo-
zognak, s csak hazám költői irodalmának igazán eszményi 
irány felé való haladásának ügyét kívánom velők szol-
gálni. — A munka ez év decemberének elején kerül ki a 
sajtó alól, körülbelül 10—12 nyolcadrétü íven. A mű elő-
fizetési ára, fűzve 3 lcorona; diszkötésben 5 ltorona. A 
bolti ár magasabb lesz. Gyűjtőknek 10 előfizető után 
tiszteletpéldánynyal szolgál a szerző. Az előfizetési összegeket 
nevére kéri küldeni ( B u d a p e s t , IX., Lónyay-utca 4. szám) 
f. é. december 1-éig. Szalay verseit melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. Csanád c. színművével és Komoly 
tréfa c. költői beszélyével megmutatta, hogy ő is élt 
Arkadiában. 

** Az Olcsó Könyvtár legújabb kötetei. A Gyulai 
Pál szerkesztésében megjelenő Olcsó Könyvtar legújabban 

Arany, Petőfi, Tompa, Vörösmarty és Shakespeare mun-
káinak közlését vette fel sorrendjébe. Ezúttal Arany János-
tól Murány ostromát (1186 — 1188. 60 fillér) és Petőfi: János 
vitézét (1170. 20 fillér) közli, a mely állal hozzáférhetővé 
lesznek nagy költőink kimagaslóbb müvei, olcsó, de mind-
azonáltal olvasható kiadásban. Érdekes kötete a vállalat-
nak Goethe Faust jának II. része, Váradi Antal fordításá-
ban (1171 — 1182. 2 kor. 80 fillér). Az orosz regényiro-
dalom, egyik legkiválóbb termékével, Patapenkó N. J . : 
Szerelem cimü regényével van képviselve, melyet Ambro-
zovics Dezső fordított le hűséggel, választékosan (1183— 
1185. 60 fillér). A vállalat a Franklin-Társulat kiadásában 
jelenik meg. 

** Nők k ö n y v e . Manapság, mikor a nőemancipáció 
egyszerre gyakorlatilag a kenyérszerző pályák elfoglalásá-
val keres érvényesülést: egy könyv jelenik meg, mely a 
nőt az ő igaz, eszményi rendeltetése világában tekinti. 
A háziasság, a családiasság, a szerelem kultuszát dicsőítve 
irta meg Silcor József dr. a Nők könyvét. Nagy élettapasz-
talat, széles látókör, lovagiasság, érző sziv, bátor szó-
kimondás segítették irodalmi vállalkozását. A mű három 
részből áll. Első rész a nők erényeit és hibáit tekinti át, 
nem felszínesen, de a lélekanalizáló biztosságával, s e m e l -
lett vonzóan. Második részben a házaséletet fejtegeti, végül 
a feleségről van sok találó, szines és szívből való szava. 
Egyike azoknak az elmélkedéseknek, melyek olvasmány-
nak kellemesek, tendenciájukban pedig mindvégig következe-
tesek és tiszteletreméltóak. Ára kötve 2 kor. 40 fillér és 
a Franklin-Társulat kiadásában jelent meg Budapesten. 

E G Y H Á Z . 

T e m p l o m a v a t á s o k . Az istcándi-i ref. gyülekezet 
mult vasárnap avatta fel renovált templomát. A felavató 
beszédet Antal Gábor püspök tartotta. — A szöke-dencsi 
evang. egyház renovált templomának felavatása folyó hó 
21-én fog megtörténni. A felavató beszédei Németh Pál 
vései lelkész, somogyi esperes fogja tartani. 

Egyházmegyei papi értekezlet. A sepsi-i ref. 
egyházmegye papi értekezlete f. hó 25-én Sepsi-Szent-
Györgyön fogja megtartani közgyűlését, Bévay Pál elnök-
lete alatt. Az értekezlet istentisztelettel fog kezdődni, a 
melyen Kolumbán Ferenc mond imát, Incze Lajos pedig 
egyházi beszédet. Felolvasást tart dr. László Ferencz 
J-A természettudományok viszonya a valláshoz* cim alatt. 
A gyűlés egyik legfontosabb tárgya az alapszabályoknak 
az egyházkerületi egyházi értekezlet alapszabályai kere-
tébe való beillesztése lesz. 

A n e w y o r k i m a g y a r ref. e g y h á z szeptember 
hó 16-án ülte meg, méltó ünnepélyességgel, fennállása öt 
éves jubileumát. A new-yorki magyar ref. gyülekezetnek 
első lelkipásztora Demeter Bertalan volt, a ki azonban 
visszatérvén Magyarországba, Ku'hy Zoltán vette át a 
szervezés nehéz munkáját . Működése szép sikerre vezetett, 
a mennyiben ma a gyülekezetnek 146 adófizető egyház-



tagja v a n ; de még igen sok az aratásra váró gabona 
New-Yorkban, mert az ott élő magyarok között még sok 
a református, a kiket meg kell nyerni az egyház szá-
mára. A jubiláris istentiszteleten, a melyen szép egyházi 
énekek előadásával a magyar dalárda is közreműködött, 
Kuthy Zoltán tartott imát és magyar egyházi beszédet, 
utánna pedig John Bancroft Devins és dr. Dániel Bedmond 
angol lelkészek beszéltek, buzdítva a híveket az össze-
tar tásra és a gyülekezeti élet fejlesztésére. — Temploma 
még nincs ugyan a magyar ref. gyülekezetnek, de a 
hivek erősen buzgólkodnak már a külön magyar ref. 
templom érdekében. New-yorki angol ref. testvéreik is 
készséggel felajánlották már támogatásukat ez irányban, 
és igy hihető, hogy a 7 amerikai magyar ref. templom 
száma rövid időn meg fog szaporodni a new-yorkival is. 
Adja Isten, hogy úgy legyen! 

A h e v e s k u n s á g i ev. ref. e g y h á z m e g y e Őszi köz-
gyűlését okt. 3 án tartotta meg Tiszaburán. A gyűlést 
megelőző nap délutánján fegyelmi bírósági ülés volt, 
mely két lelkész ellen beadott panaszokat tárgyalt, s 
mindkettőnek a fölmentésével végződött. Maga a köz-
gyűlés Doroyi Lajos esperes áhítatos imájával és Horthy 
István gondnokok a gyűlés tagjaihoz intézett meleg üd-
vözletével kezdődött. A csupán helyi érdekű ügyeken 
kivül a következő általánosabb jellegű ügyeket tárgyalta 
le a gyűlés. Az esperesi jelentést elismeréssel vette tudo-
másul a közgyűlés, s ezzel kapcsolatban kimondotta, 
hogy a vadházasokat az egyházközségi fegyelmi bíróságok 
elébe kell idézni, s teljes erkölcsi presszió kifejtésével 
hasson oda minden lelkész, hogy vagy törvényesítsék, 
vagy megszüntessék viszonyukat. A parókhiális könyv-
tárak eszméjét az egyházmegye melegen üdvözli, s 
miután az egyházkerületi közgyűlés azok szervezését az 
egyházmegyék hatáskörébe utalta, az erre vonatkozó 
szabályzat megkészítésére egy, Szabó Sándor, SAk Károly 
és Zoványi Jenő lelkészekből álló bizottságot küldött ki, 
melynek kötelességévé tette, hogy a tavaszi gyűlésre be-
adják munkálatukat. A lelkész-özvegyi csonka- és kegy-
évre vonatkozólag felkéri az egyházmegye a kerületi 
közgyűlést annak kimondására, hogy amaz legalább egy 
félévig tart, de ha a lelkész elhunyta ennél több idővel 
előzi meg György napját, akkor, mint eddig, úgy ezentúl 
is ezen a napon fog az bevégződni; a kegy-év pedig minden 
alkalommal a csonka év utolsó napjától számítandó egy 
évig fog tartani. Az egyházkerületi népiskolai tanterv 
revízióját illetőleg a kebelbeli tanító-egvlet elmulasztván 
javaslatot készíteni, az egyházmegye halasztást kér az 
egyházkerülettől erre vonatkozó munkálatának beadá-
sára. A tanító-egylet és az egyházmegyei közgyűlés közt 
évek óta fenforgó ellentétet, mely a tanító-egylet járás-
köri gyűléseinek érintetlen hagyása mellett közgyűléseinek 
képviseleti alapon való szervezése vagy nem szervezése 
felett fejlődött ki, az egyházmegye azzal a bölcs mérsék-
lettel hozott határozatával szüntette meg, hogy megálla-
pítván az egyházaknak arra való kötelezettséget, hogy a 
jarasköri gyűlésekre utazó tanítóknak napdijat, útiköltséget 

adjanak, egyszersmind feloldotta őket e kötelezettség alól a 
tanító-egyleti közgyűlések alkalmára; másfelöl azonban nem 
kényszeríti a tanitó-egvletet arra, hogy képviseleti alapra 
helyezze közgyűléseit. A renitenskedő tisza-inokai egyház, 
melynek költségvetése megkészítésére egyházmegyei küldött-
ségnek kellett kiszállania, s a melynek presbitériuma a küldött-
ség költségeinek kifizetését ismételten megtagadta, ugyan-
akkor pedig tanítója dijlevelének megcsonkítására másod-
szor is próbát tett, mindezért méltó rendreutasításban 
részesült. A mezőtúri presbitérium, mely egyhangúlag meg-
hívott új lelkésze fizetését már is le akarta szállítani, 
szintén a kellő határok közé lett szorítva a közgyűlés 
rávonatkozó határozatai által. A közgyűlés egyúttal indít-
tatva érezte magát arra, hogy a mezőtúri fényes egyház 
számos bajainak kikutatására, azok forrásainak megálla-
pítására és az orvoslás módozatai iránti javaslattételére 
Zoványi Jenő lelkész és Mészáros Illyés világi tanácsbiró 
személyében egy bizottságot küldjön ki, mely a helyszínén 
pártatlan és beható vizsgálat tárgyává tegye minden 
irányban a mezőtúri egyház viszonyait. Egyik mezőtúri 
ügy tárgyalása pedig alkalmat adott az egyházmegyének 
arra, hogy a tanügy javítására és fejlesztésére egész oda-
adással s teljes jóakarattal törekvő derék esperesének 
elégtételt adjon, azzal a minősíthetetlen támadással szem-
ben, melyet a Nemzeti Iskola hasábjain egy elégedetlen 
tanító intézett ellene. A dévaványai egyház fölterjeszté-
sére miheztartás végett kimondta a közgyűlés, hogy a 
világi hatóságoktól, specialiter az illető esetben a tan-
felügyelőtől kiadott rendeletek csupán abban az esetben 
kötelezik az egyházakat, ha törvényes egyházi (elsőségeik 
útján közöltetnek velők. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése 
f. hó 20-án nyílt meg Budapesten. Lefolyásáról jövő 
heti számunkban adunk részletes tudósítást. 

E s p e r e s v á l a s z t á s . A belső-somogyi ref. egyház-
megye esperesévé újra a lemondott Barakonyi Kristóf 
homokszentgyörgyi lelkészt választotta meg óriási szava-
zattöbbséggel, s az egyházmegye reméli, hogy a bizalom-
nak ez impozáns megnyilvánulása rábírja Barakonyit az 
esperesi hivatal továbbvitelére. 

L e l k é s z a v a t á s . A dunamelléki ref. egyházkerület 
újonnan választott lelkészeinek ünnepelyes felavatása, az 
egyházkerületi gyűléssel kapcsolatban ma délelőtt 10 óra-
kor fog megtartatni a Kálvin-téri templomban. Az alkalmi 
egyházi beszédet Tóth Sándor feketehegyi lelkész fogja 
tartani. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A keUmér-poseobai (Gömör m.) 
ref. egyház, meghívás útján Ablonczy Pal nagyváradi se-
gédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

A marosi ref. egyházmegye közgyűlése f. hó 
8-án Marosvásárhelytt folyt le. Megelőző istentisztelet után 
Ravasz János esperes tett jelntést az egyházmegye köz-
állapotairól, s a gyűlés örömmel hallotta, hogy az ultra-
montán áramlatok hullámai még eddig nem verőd-
tek el az egyházmegye határaig. — Az esperesi jelentés 
utan Péterfi Denes, az egyházmegye új gondnoka tette 
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le a hivatalos esküt, majd pedig a főjegyzői, tanügyi-előadói, 
pénztárnoki és számvevői jelentések vétettek örvendetes 
tudomásul. Néhai Czakó János gondnok helyébe gróf Bethlen 
Istvánt, Bozsnyay Istvánt és Csontos Olivért jelölte a közgyű-
lés. Az átiratok és indítványok kapcsán egyhangú és lelkes 
pártolásra talált a tiszai ev. egyházkerületnek a budapesti 
tud. egyetemen felállítandó prot. theol. fakultás ügyében 
kelt indítványa. 

A n a g y s z e b e n i ref. e g y h á z m e g y e Magyar-Lapádon 
tartoLta meg közgyűlését f, hó 9-én, Nagy József esperes 
elnöklete alatt. Az esperesi jelentésen kivül ál talánosabb 
érdekű mozzanatai voltak a gyűlésnek, hogy az egyetemi 
prot. theol. fakultás ügyét lelkesen felkarolta; — kimon-
dotta, hogy a reformáció emlékünnepélye űrvacsoraosztással 
köttessék össze, s a népiskolai statisztikai adatok beter-
jesztendők a lelkészek által azon helyekről is, a hol az 
iskolát nem az egyház tartja fenn; — továbbá, hogy ily 
helyeken a tanév végén rendes vallástani vizsgalatok 
tartassanak az egyházmegze kiküldött lelkészének jelen-
létében. 

A n a g y s a j ó i r e i e g y h á z m e g y e folyó hó 8-án 
Besztercén tartotta meg közgyűlését. Mussai Károly esperes 
rámutatot t jelentésében a Majláth püspök által Erdélyben 
megindított ultramontán mozgalmakra, de reményét fejezte 
ki, hogy meg fognak azok törni Erdély hagyományos 
vallási toleránsságán és igaz hazaíiságán. Az egyik algond-
noki állásra gróf Bethlen Balázst, Bodó Kálmánt és Balogh 
Lázárt jelölte a gyűlés. Az üresedésben volt egyik egyház-
kerületi képviselőségre Dózsa Endrét választották meg; a 
szintén üresedésben egyik tanácsbirói állást pedig dr. Mol-
nár Imre ügyvéddel töltötték be. Az egyetemi prot. fakul-
tás felállítását szükségesnek mondotta ki a gyűlés. 

I S K O L A. 
A budapesti elemi iskolák és a német nyelv. 

Mint a régi német-világ emléke él egész a mai napig, 
mint olyan unikum, a mely a müveit világ népiskoláiban 
sehol sem található fel, a német nyelv tanítása az ország 
székesfővárosának, Budapestnek népiskoláiban. Tanításá-
nak nem volt ugyan per absolute semmi eredménye, de 
mint régi copf ott lóggott a tantervben, keservére a gyer-
mekeknek, terhére és boszúságára a tanítóknak. A ma-
gyarosodó szellem az utóbbi években már megnyirbálta 
ezt a copfot, a mennyiben csak a felsőbb osztályokban 
hagyta meg a német nyelv taní tását ; pár év óta pedig, 
a tantestületekből kiindulva, hatalmas mozgalom indult 
meg a német nyelvnek a népiskolai oktatásból való teljes 
kihagyása iránt. A fővárosi közoktatási bizottság, ennek 
nyomása alatt felhívta az egyes iskolaszékeket az iránt 
való nyilatkozásra, hogy megtartandó-e a német nyelv 
tanítása, vagy nem ? Az eredmény az lőn, hogy egyetlen 
egy iskolaszék kivételével a többi mind törlendőnek vé-
leményezte a német nyelv tanítását. Az iskolaszékek véle-
ményei alapján f. hó 12-én tárgyalta a német nyelv tanítá-

sának kérdését a fővárosi közoktatásügyi bizottság, és 
egyhangúlag kimondta, hogy a fővárosi községi elemi 
iskolákban a német nyelv tanítását szükségtelennek tartja. 
Igy hát a régi copf végre is kipusztul a főváros elemi 
iskoláiból s helyet fog engedni hasznosabb tárgyaknak. 
Hazafias véleményükért és határozatukért üdvözöljük az 
iskolaszékeket s a közoktatásügyi bizottságot, s a bölcs 
határozatra csak az a megjegyzésünk, hogy : debuisset 
pridem. 

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 . Budapesti ref. theo-
logiai akadémiánkon f. hó 16 és 17. napjain tartattak 
meg a lelkészképesítő vizsgálatok. Az első (kápláni) vizsgá-
latra 7 végzett theológus jelentkezett, szóbeli vizsgálatra 
azonban csak 6 állott, a kik közül kettő jeles, egy jó, 
három pedig elégséges általános osztályzattal képesíttetett. 
— A második (papi) vizsgálatra 8 segédlelkész állott, s 
közülök 2 jelesen, 4 jól képesíttetett; kettő pedig javitó 
vizsgálatra utasíttatott. 

F a r k a s József j u b e l i u m a . Egyházi és iskolai 
közéletünk egyik legtiszteltebb és legrokonszenvesebb a lak ja : 
Farkas József budapesti ref. theol. tanár a folyó évben 
tölti be tanári működésének 45-ik s a bpesti ref. egyháznál 
viselt presbiteri jegyzőségének 25-ik évét. A dunamelléki 
egyházkerület, ennek pesti főiskolája és a pesti ref. egy-
ház karöltve méltó ünneplésben kívánja ez alkalomból része-
síteni az érdemes férfiút, s ez ügyben a következő fel-
hívást bocsátotta ki: »A dunamelléki ev. reform, egy-
házkerület, ennek főiskolája és a budapesti ref. egyház 
nevében van szerencsénk értesíteni Cimedet, hogy nagy-
tiszteletű Farkas József úr, egyházkerületünknek 1863-tól 
1893-ig aljegyzője s azóta tanácsbirája, előbb a kecske-
méti, majd 1860 óta a budapesti ev. reform, theol. aka-
démiának rendes tanára , a folyó évben éri meg tanári 
működésének 45-ik, s a budapesti ref. egyháznál presbiteri 
jegyzőségének 25-ik évfordulóját. Nemcsak e kiváló alka-
lom, hanem a jubilánsnak kimagasló érdemei, a szemé-
lyét körülvevő osztatlan tisztelet és szeretet ösztönöznek, 
hogy ez időpontot a f. é. őszi egyházkerületi közgyűlés 
keretében az elismerés őszinte ünnepévé avassuk és méltó 
emlékkel megerősítsük. Mert a munkás méltó az ő jutal-
mára. Fa rkas József pedig teljes életében a munka embere. 
Egész valója, lelkének melege, szivének szeretete egyházáé 
s a tudományé. Ennek él, hogy amannak használjon. 
Kora fiatalságától kezdve, — ma már 67 évvel vállain, 
de az isteni gondviselés különös ajándékaképen örök 
ifjúi lelkesedéssel, testi és lelki erőinek teljes épségében, 
ott áll az egyházépítő munkások sorában és küzd, fárad 
lankadatlan erélylyel, mint igaz ember zajtalalanul, hir s 
dicsőség után sohasem vágyakozva. Százakat nevelt böl-
cseségre, Isten-, haza- és egyházszeretetre; százak emlí-
tik hálával nevét és tanítását, a melyben életet nyertek 
a mult és jelen, alakot az események vezérlői. Nagy kiter-
jedésű irói tevékenysége becses dolgozatokkal gyarapította 
egyházi i rodalmunkat ; mint tanár széleskörű ismeretei és 
szeretetreméltó egyénisége, mint tisztviselő ügybuzgósága 
és következetes pontossága, s mint ember puritán jelleme 



által méltán foglalhat helyet egyházunk nagyjai között. 
Hálát lanok lennénk, ha e m u n k á s életet ; bár szerény, de 
igaz szeretetből fakadó emlékkel meg nem ju ta lmaznánk . 
Azért bizalommal kér jük Cimedet, hogy akár mint a 
dunamelléki ref. egyházkerületnek vagy budapesti ref. egy-
házunknak tagja, akár pedig mint a jubi lánsnak volt 
tan í tványa vagy tisztelője, a budapesti ref. theol. aka-
démiánál a Fa rkas József nevét viselendő ösztöndíj-alap 
létesítését és az ünnepelt részére egy emléktárgy meg-
szerzését szives hozzájárulásával elősegíteni méltóztassék. 
Az adományok Puky Gyula egyházkerületi tanáesbiró s 
a budapesti ref. egyház gondnoka cimére (Budapest, I., 
Vár, For tuna-utca 11.) f. é. október 22-ig küldendők be. 
Budapest , 1900. szeptember 24-én. Szász Károly, duna-
melléki ref. püspök. Dr. Zsilinszky Mihály, Hegedűs István, 
Horváth Sándor , pesti ev. lelkész a volt taní tványok 
nevében. Szabó Aladár, theol. akadémiai igazgató. Puky 
Gyula, a budapesti ref. egyház gondnoka. Molnár Sándor , 
ref. főgimnáziumi igazgató. Dr. Barbás József, egyház-
tanácsos. Molnár János , bizottsági jegyző. Forgács Gyula, 
theol. ifjúsági szenior*. A mikor e felhívást közöljük s a 
legmelegebben ajánl juk olvasóink s a jubi láns minden 
tisztelői pár t fogásába , kijelentjük, hogy Lapunk is szivessn 
vállalkozik az adományok közvetítésére. 

T a n í t ó i j u b i l e u m . A somogy-endrédi ref. egyház 
f. hó 20-an fogja megtar tani Bakonyi József tanítónak 
és az egyházmegyei tanítói kör alelnökének 5 0 éves 
tanítósága jubileumi ünnepélyét. Az ünnepély istentiszte-
lettel fog kezdődni, a mely után egyháztanácsi ülésben 
jegyzőkönyvileg örökítik meg a jubiláns érdemeit. A nagy 
közönség részvételével ta r tandó iskolai ünnepélyen az 
egyházközség nevében Barkász Kálmán h. lelkész, a pol-
gári község nevében Varga Vilmos jegyző, a volt tanít-
ványok nevében Kiss József s.-jegyző, a jelenlegi tanít-
ványok nevében pedig egy iskolás leány fogják üdvözölni 
a jubilánst. 

Az egyetemi prot. theologiai fakultás kérdé-
s é b e n az »Egyetértés* c. politikai napilap már több 
egymásutáni vasárnapi számában hozott cikkeket és hozzá-
szólásokat. Legfigyelemreméltóbb ezek között a szeptem-
ber 23-iki számnak b. által irt cikke. B. úr, azonkívül, 
hogy a legvalótlanabb állításokat kockáztat ja papképzé-
sünk nívójával való elégedetlenségünk és a papképzés 
hazafiassága felől, és hogy a theologiát a legnagyobb lené-
zéssel kirekeszti a tudományok közül, egész veszedelem-
nek minősíti, nemzeti és tudományos szempontból azt a 
kívánságot , hogy felekezeti egyetemi theologiai fakultások 
szerveztessenek. E cikkel behatóan foglalkozott a Sáros-
pataki Lapok f. é. 41-ik száma és világosan kimutat ta 
az 1848-ra esküvő »Egyetértés«-nek ebben a kérdésben 
a 48. liberális és egyenlőségi elveihez való hűtlenséget s 
a pápistaság előtti udvar lásá t . Egész helyesen állította 
fel az al ternat ívát , hogy »e hazában a tudományegye-
temeken vagy mindenik vallásfelekezetnek legyen theo-
logiai fakul tása, vagy egyiknek sem* ; de hogy egyik 
felekezet államköltségen tarthasson fel egyetemi theologiai 

fakultást, a többiek pedig kirekesztessenek az egyetemről, 
az az egyenlőségnek és viszonosságnak törvénybe foglalt 
elvével semmiképen sem egyezik meg. Helyesen mon-
dotta ki azt is, hogy ha a többi felekezetek nem kap-
hatnak egyetemi theologiai fakultasokat, akkor olvasz-
tassék ki a budapesti tud. egyetemről a r. kath. theol. 
fakultás is. — Mai viszonyaink között ez a helyes állás-
p o n t ; ebből azonban nem az következik, a mit az »Egyet-
értés* f. hó 14-ik számában a Sárospataki Lapok cikké-
ből elvon, hogy ne legyen egyik felekezetnek sem egye-
temi theol. fakultása, hanem az, hogy legyen mindegyiknek. 
Ezt követeli az egyenlőségen és a viszonosságon kivül a 
theologia, mint tudomány, s az a nemzeti, kulturális és 
vallás-erkölcsi érdek, a mely megköveteli, hogy azok, a 
kik a nép vallási és erkölcsi életének vezérletére hivat-
vák, oly tudományos és magas nivójú képeztetesében 
részesüljenek, hogy a vezérletre valóban méltók és alkal-
masak is legyenek. 

F u t ó M i h á l y j u b i l e u m a . Futó Mihály, a hódmező-
vásárhelyi ref. főgimnázium érdemes igazgatója most töl-
tötte be tanári működésének 40-ik évét. Ebből az alka-
lomból a hódmező-vásárhelyi ref. egyház, a főgimnázium 
tanár i kara és if júsága, a város közönsége, régi tanítványai 
és közeli és távoli tisztelői fényes ünnepélyt rendeztek 
f. hó 14-én a mindenek által tisztelt és szeretett férfiú 
tiszteletére. Régi tanítványai értékes ajándékkal , tantársa i 
arcképes a lbummal lepték meg, nevére pedig közadakozás 
út ján 2 0 0 0 koronás ösztöndíj-alapítványt tettek. Wlassics 
Gyula kultuszminiszter, Zsilinszky M. államtitkár, Kiss Áron 
püspök és csaknem valamennyi ref. főgimnázium tanári 
kara, részint levélben, részint táviratilag üdvözölték a jubi-
lánst. — A mikor a sok jó kívánathoz a legtisztább 
szívből hozzákapcsoljuk a mienket is, — itt közöljük 
a jubilánsnak hozzánk beküldött köszönetnyilvánítását : 
»Mindazoknak az általam mélyen tisztelt jóakaróimnak, 
a kik 40 éves tanári működésem betölte alkalmából a 
f. hó 14-én a közelből, sőt a messze távolból is össze-
seregelve, megtiszteltetésemre azt a feledhetetlen emlékű 
ünnepélyt rendezték ; mindazon megtisztelőimnek, — egye-
seknek és testületeknek. — a kik a távolból igazán szép 
számú és meleg hangú leveleikben, részint távirataikban 
tolmácsolták i rántam való jóságoknak és szeretetetöknek 
oly megható kifejezését; mindazoknak, a kik ezen ünne-
pélynek úgy anyagi érdemét, mint erkölcsi sikerét nemes 
áldozatukkal és fáradozásukkal emelni kegyeskedtek : szó-
val minden rendű megtiszteltelőimnek kegyes jóindulatu-
kért szivem mélyéből fakadó hálámat, ez úton is kinyil-
vánítanom legédesebb kötelességemnek ismerem. Hódmező-
vásárhe lyen , 1900. október 16-án. Futó Mihály s. k. ev. 
ref. főgimn. igazgató.« 

F e j e d e l m i a l a p í t v á n y . Idősbb gróf Pálffy János 
fejedelmi ösztöndíj-alapítványt tett, a melylyel eltörölhe-
tetlen betűkkel irta be nevét hazánk közoktatásügyi törté-
netébe s alkotott magának emléket aere perennius. A 
kultuszminiszterhez intézett levelében bejelentette ugyanis, 
hogy óriási birtokainak egv részét, a melynek forgalmi 
érteke legalább is 2 .743,000 korona, halála után mint 



ösztöndíj-alapítványt a magyar közoktatási kormánynak 
hagyományozza. Az alapítvány kamataiból a magyar 
középosztályhoz tartozó, magyar érzelmű családok közép 
és felső iskolákat végző gyermekei részére, valláskülönb-
ség nélkül 700 és 1000 koronás ösztöndijak lesznek 
szervezendők. Cseszte várából az őtet illető részt szintén 
a kormányra hagyja, azzal az óhajtással, hogy az nyári 
üdülőhelyül tartassék fenn a magyar középiskolák érde-
mes tanárai és tanulói számára. — E fejedelmi alapítvány 
nem szorul dicséretre vagy magasztalásra. A mikor a 
nemeslelkü főúr előtt meghajtjuk érte a tisztelet és elis-
merés lobogóját, csak azt kívánjuk: adjon az Isten a 
magyar hazának sok oly fenkölt érzésű férfiút, mint a 
milyen idősb gróf Pálffy J ános ! 

T a n u l m á n y i k i r á n d u l á s o k . Iskoláink az ú jabb 
időben gyakorlatba vették több helyen a tanuló ifjúság-
nak tanulmányi kirándulásokra vitelét. Kevés költséggel, 
a kellemes szórakozáson kivül gazdag tapasz: alatokat 
szerezhetnek ez úton az ifjak, s igen óhaj tandó volna, 
hogy ezek a kirándulások minden iskolánknál rendszere-
sí tessenek. Legközelebb a miskolci a rimaszombati, a szász-
városi és a sepsiszentgyörgyi főgimnáziumok rendeztek ily 
kirándulásokat a tanárok vezetése alatt. A miskolciak Sáros-
patakot, Sátoralja- Ujhelyt, Borsit és S z é p h a l m o t ; — a rima-
szombatiak, Salgótarján gyár- és bányatelepeit és a salgói 
kohókat látogatták meg. —• A szászvárosi ev. ref, kollégium 
4 felső osztálya Simon Ferenc igazgató, Csűrös Pál, dr. Dózsa 
József rendes és Tankó Béla. Sajna Gábor, Nagy Sándor 
és Sylveszter Ákos helyettes tanárok vezetése alatt Gyula-
fehérváron át, Abrudbánya és Zalatna vidékére rendezett 
tanulmányi kirándulást. Fehérvárt megnézték a várost, 
abban a templomot, a püspöki lakot, a római katholikus 
gimnázumot, a régi Bethlen Gábor-féle kollégiumi épü-
etet; Zalathnán az állami vegyészeti és kőfaragó inté-

zetet; kirándultak a Csetátye nevű római aranybányához s 
a Detonátához; Kőröspatakon tanulmányozták az arany-
termelést és a zúzók működését. Abrudbányán Glückseel 
Reinhardtné, G. Képes Ferencné, Madary Jánosné, Dózsa 
Piroska és G. Képes Erzsike közreműködésével hangver-
senyt rendeztek. — A sepsi-szent-györgyi Székely Mikó-
kolléginm tanulói, tanáraik vezetése alatt négy napig tartó 
tanulmányúton voltak Hunyadmegyében. Az előre megálla-
pított programm szerint lefolyt kirándulás alatt az ifjak 
megtekintették a kenyérmezei csatasíkot, a piskii ütközet 
színhelyét, a vajda-hunyadi-lovagvárat és a vasgyártelepet, 
a kaláni mintázó és öntő műveket, a Csetatye-Bolit, a petro-
zsényi szénbánya telepet és szurduki-szorost, s kevés 
ideig Románia területén is időztek. A kirándulás, kedvező 
időben, szakszerű kalauzolás mellett minden tekintetben igen 
fényesen sikerült. A tanulmányútban 55 tanuló vett részt . 

E G Y E S Ü L E T . 
A Nagypénteki Társaság Erzsébet-háza f. hó 

19-én avattatott fel szép ünnepélyességgel, Széli Kálmán 
miniszterelnöknek, mint Ő Felsége képviselőjének jelenlé-
tében. A felavató ünnepélyről jövő számunkban szólunk 
részletesen. 

A L u t h e r - T á r s a s á g f. hó 6-án Balassa-Gyarma-
ton tartotta meg közgyűlését. Zsilinszky Mihály elnöki 
megnyitójában a Társaság nemes céljait és szükségessé-
gét mutatta fel. Népiratkáival nemcsak felekezeti ügyet 
szolgál, hanem hasznos szolgálatokat tesz a nemzeti kul-
túrának is; munkája nemcsak felekezeti buzgalom, hanem 
nemzeti misszió is, s épen azért megérdemli mindenek 
áldozatkész támogatását. A megnyitó után Menykárt 
Frigyes budapesti vallástanár tartott szabad előadást a 
lelkipásztorkodásról, majd pedig, a balassagyarmati iparos 
ifjúság vegyes karának közben előadott szép éneke után, 
Gaál Mihály agárdi lelkész olvasta fel Báróczy Sámuel 
nógrádi egyházi jóltevő életrajzát. 

Az egyet, evang. gyámintézet közgyűlése folyó 
hó 7-én folyt le Balassa-Gyarmaton, br. Radvánszky Béla 
és dr. Baltik Frigyes püspök elnöklete alatt. A közgyűlést 
magyar és tót nyelvű istentisztelet előzte meg. Amazon 
Maróthy Emil vanyarci, emezen Dérer János nagyiami 
lelkész mondott egyházi beszédet. Az elnöki jelentés sze-
rint a mult évben 20,000 koronát osztott ki segélyek 
cimén az intézet. A Gusztáv Adolf-egylet 36 ezer, a 
Gotteskasten 7000 korona adományt küldött szegény egy-
házak és lelkészek segélyezésére. A gyülekezetek szépen 
adakoztak az intézet céljaira. A nagy szeretetadományt 
Ipolyságnak és Balassa-Gyarmatnak adta a közgyűlés. 

Az i m a h é t é r d e k é b e n megérkezett a ker. ifj. 
egyesületek genfi központi bizottságától a krisztusi szeretet 
melegétől áthatott felhívás a magyarországi ker. ifjúsági 
egyesületekhez is. Az imahét november 11-től 17-ig tart, 
a mikor is a budapesti ref. ifjúsági egyesületben minden-
nap lesznek vallásos összejövetelek, a melyeken, buzgó 
imádság után rövid ébresztő beszédek tartatnak a köz-
ponti bizottság által ajánlott thémák alapján. A thémák a 
következők: nov. 11-én: beszédek a ker. ifj. egyesületek 
érdekében (Deut. 6 : 1 — 9 ; I. Sám. 1 : 2 0 — 2 8 ; Csel. 12 : 
3 1 — 3 4 ) ; nov. 12-én : az egy szükséges dolog (Luk. 10 : 
4 2 ) ; nov. 13-án : még egy fogyatkozásod vagyon (Luk. 18: 
22) ; nov. 14-én : egy dolgot tudok (Ján. 9 : 2 5 ) ; nov. 

15-én: egy dolgot cselekszem (Filippi 3 : 13) ; november 
1 6 - á n : egy dolgot kívántam az Úrtól (Zsolt. 2 7 : 4 ) ; 
nov. 17-én: ne maradjatok tudatlanságban emez egy 
dolog felől (II. Pét. 3 : 8). — Az összejöveteleken gyűj-
téseket fog az egyesület rendezni a központi bizottság 
támogatására. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Ref. püspök a főrendiház elnöki székében. 

A nyári szünet után a főrendiháznak f. hó 13-án tartott 
ülését, mint korelnök, a tiszteletreméltó agg Kiss Áron 
tiszántúli ref. püspök nyitotta meg. Isten tartsa meg még 
soká az ősz pátriárkát. 

* A debreceni régi diák-tűzoltó-egylet volt 
t a g j a i f. hó 7-én tartották meg 20 éves találkozójukat 
Debrecenben. A 20 évvel ezelőtt feloszlatott egylet tagjai 



közül 42-en jelentek meg a találkozón. Az ünnepély 
istentisztelettel kezdődött , a melyen Bögös Lajos csökmői 
lelkész, az egyesület utolsó elnöke tartott egyházi beszé-
det. Az istentisztelet u tán közgyűlést tar tot tak a főiskola 
dísztermében, a melyen Dicsöfi József debreceni lelkész 
tar tot t felolvasást az egylet feloszlatásának történetéről. 
A felolvasás és a beszédek külön füzetben fognak ki-
ada tn i . Elhatározták, hogy 10 év múlva ú j ra összejönnek 
s a r r a a találkozóra meghívják az egyletnek valamennyi 
még életben levő tagját . A közgyűlés után »bot próbát* 
tar to t tak, de bizony a 42 közül alig akadt egy néhány , 
a ki a súlyos gerundiumot még könnyen meg tudta for-
gatni. A szép találkozást a nagyerdőre kivándorlás és a 
»Biká*-ban megtartot t közebéd rekesztette be. — Szívből 
k ívánjuk, hogy a régi tűzoltók, ha a gerundiumot nem 
tudták is már könnyen megforgatni , még sokáig forgat-
has sák a csendesebb, de áldásos munka fegyvereit! 

* A pálinkaivás korlátozása tárgyában a tör-
vényhatóságok egész sora járult legközelebb feliratokkal 
a képviselőházhoz. Megdöbbentő színekkel ecsetelik ezek 
a fölterjesztések azt, hogy »a hazánkban ijesztő mér tékben 
elterjedt pál inkaivás testileg-lelkileg mennyire degenerálja, 
megmételyezi az egymásu tán következő ivadékokat*. úgy 
hogy »a sorozások alkalmával évről-évre sa tnyább ember-
anyag áll elő a véderő számára* . Az u jabb feliratok 
vallás-erkölcsi szempontokból is korlátozó intézkedéseket 
sürgetnek a pál inkaivás ellen. »Célja a föl iratunknak, — 
úgymond például Komárom városa, — hogy a nagy 
tömeg elvonassék a pál inkaivás lehetőségétől, legalább 
akkor, mikor vasárnapokon és a keresztyénség legnagyobb 
ünnepein megtisztult elmével és lélekkel kell teremtőjéhez 
forduln ia ; hogy legalább az ünnepnap megszenteltessék 
s a pá l inkamérő nyitott a j ta ja el ne csábítsa a hit hivó 
küszöbétől az ital mérge által ha tá roza t lanná és könnyen 
ingadozóvá tett népet*. A többi törvényhatóság is ily 
ér telemben, csatlakozva Szabolcsmegye fölterjesztéséhez, 
annak törvény út ján , kötelezőleg való k imondását kérik, 
hogy »vasárnapokon és a nagy ünnepek első napján az 
istentiszteletek ideje alatt zárva legyenek a korcsmák és 
pál inkamérések*. — Szívesen üdvözöljük a vármegyék 
eme feliratait, s azokra csupán azt jegyezzük meg, hogy 
félrendszabályokkal célt nem érünk. Nyereség ugyan, ha 
csak az istentiszteletek ideje alatt vannak is zárva a 
korcsmák; de mi szükség ar ra , hogy a nap többi részé-
ben tárva áll janak s lerontsák, semmivé tegyék azt a lelki 
épülést , a melyet az emberek a templomban sze rez lek? 

* Az a n g o l é s s k ó t á l l a m e g y h á z a k éles harcba 
keveredtek egymással Indiában a katonai helyőrségi tem-
plomok miatt. Ez a harc szomorúan muta t ja , hogy a 
r i tual izmus mind közelebb viszi az angol ál lamegyházat 
a pápis tasághoz és olyan türelmetlenségre ragadja a testvér-
egyházakkal szemben , mint a milyennel a pápistaság 
viseltetik a p ro tes tan t izmus iránt. Indiában a helyőrségek 
protestáns katonai részére, államköltségen közös templo-
mok épültek, s ezekben felvaltva és egyenlő joggal tar-
tottak istentiszteleteket anglikán és nem anglikán protes-

tánsok egyaránt . U jabban azonban, a mint a pápistás 
r i tualizmus bevette magát az angol ál lamegyházba, kivit-
ték az anglikánok, hogy ezek a templomok anglikán 
szertar tással fe lszentel tessenek; ennek pedig az lett a 
következménye, hogy azután kijelentették, hogy a tem-
plomok kizárólag csak az övék és a nem anglikánok csak 
azon esetben tar thatnak bennök istentiszteleteket, ha ők 
megengedik. A skót államegyház vezetői persze nem en-
gedik jogaikat ily alat tomosan kijátszani és megtették a 
lépéseket az egyenlőség visszaállítása iránt. 

GYÁSZ ROVAT. 
F á b i á n M á r t o n bágyi (Erdély) ref. lelkész, életének 

39-ik, papságának 10-ik évében, lassú, sorvasztó betegség 
után f. hó 2 -án elhunyt. Nyugodjék békével! 

A D A K O Z Á S . 
Az országos prot. árvaház javára adakoztak: 

a gyöngyösi ref. egyházban az ó-év utolsó délutánján és 
az új-év első napján befolyt 2 frt 90 k r ; a herczegszöllősi 
ref. egyházban az ó-év utolsó napján befolyt 59 kr . ; a 
hódmezővásárhelyi ref. egyház perselye 10 f r t ; a felső-
baranyai ref. egyházmegye Dányi Gábor esperes ú t j án 
51 frt 35 kr., (ehhez já ru l tak : aderjási egyház 30 kr., 
Mészáros István lelkész 50 kr., beczefai egyház 50 kr., 
Munkácsi Lajos lelkész 50 kr., belvárdi egyház 30 kr., 
besenczei egyház 25 kr., Szabó Gyula lelkész 20 kr., 
paprádi egyház 10 kr., bissei egyház 30 kr., Nagy István 
lelkész 1 frt, bogdácsi egyház 50 kr., Horváth József lel-
kész 50 kr., markóczi egyház 20 kr., Sütő Pál tanító 20 kr., 
kis-peterdi egyház 20 kr., ' Rázsó Mihály tanító 50 kr., 
czuai egyház 30 kr., Vitányi Bertalan lelkész 20 kr., 
csarnótai egyház 50 kr., Kis Lajos lelkész 50 kr., csehi 
egyház 30 kr., Barla Sándor tanító 10 kr., csepeli egy-
ház 20 kr., Szigeti Károly tanító 20 kr., dencsházai egy-
ház 30 kr., Kossá János lelkész 30 kr., Varga István 
tanító 10 kr., drávafoki egyház 40 kr., Toronyai József 
lelkész 1 frt, Gartó Pál tanító 20 kr., dráva-palkonyai 
egyház 35 kr., Szabó József lelkész 50 kr., Laczkovits 
László tanító 20 kr., dráva-szabolcsi egyház 20 kr., Sebes-
tyén Pál lelkész 20 kr., Szalai Antal lelkész 20 kr., 
gordisai egyház 20 kr., gyüdi egyház 30 kr., Sárközi 
Sándor lelkész 50 kr., Báthory Sándor tanító 25 kr., 
haraszt i egyház 20 kr., Szalay László lelkész 30 kr. , 
Molnár István tanító 30 kr., harkányi egvház 20 kr., 
hídvégi egyház 20 kr., Szűcs László lelkész 20 kr., 
hiricsi egyház 10 kr., Szívós Károly lelkész 10 kr., 
ipacsfai egyház 20 kr., Borbély László lelkész 40 kr., 
iványi egyház 50 kr., Kimiti László lelkész 50 kr., 
Hodos János tanító 20 k r , kákicsi egyház 20 kr., Kis 
József lelkész 50 kr.. Varga Pál tanító 30 kr., katád-
fai egyház 50 kr., Józsa Sándor lelkész 1 frt, kémesi 
egyház 30 kr., Koncz Antal lelkész 50 k r , Vitányi Sán-
dor tanító 50 kr., piski egyház 20 kr., Varga János 
tanító 30 kr., Dányi Gábor kis-csány-oszrói lelkész 1 frt, 
k is-harsányi egyház 20 kr., Somodi József lelkész 30 kr., 
kis-szt -mártoni egyház 20 kr., Molnár István lelkész 20 kr., 
Salamon Gvula tanító 10 kr., kis-tótfalui egyház 50 kr., 
Máthé Balázs lelkész 30 kr., Bencze Lajos tanító 30 kr.. 
kovácshidai egyház 30 kr., Kovács Sándor lelkesz 50 kr., 



luzsoki egyház 20 kr., Fejes Sándor lelkész 50 kr., 
nagy-csányi egyház 20 kr , magyar-mecskei egyház 50 kr., 
Nagy Imre lelkész 1 frt, magyar-peterdi egyház 80 kr.. 
Gödöllei József lelkész 1 írt, márfai egyház 30 kr., matyi 
egyház 10 kr.. Nyerges Ferencz tanító 10 kr., nagv-falu-
tapolczai egyház 30 kr.. Varadi Gyula lelkész 50 kr., 
beremendí egyház 20 kr., Bíczó Lajos tanító 20 kr., nagy-
harsányi egyház 30 kr., Iványos Soma lelkész 1 frt, nagy-
peterdi egyház 20 kr., nagy-tótfalui egyház 50 kr., Czucz 
Lajos lelkész 1 frt, nagyvátyi egyház 30 kr. G. Szabó 
Imre tanító 30 kr., okorági egyház 30 kr., Fejér Ambrus 
lelkész 20 k r , monos-okori egyház 20 kr., Beregszászi 
lelkész 50 kr., W . Cseh József tanító 20 kr., pécsi egy-
ház 30 kr., piskói egyház 50 kr., Losonczi Ferenc 
tanító 20 kr., kemsei egyház 30 kr., Hetessi Károly 20 kr., 
raádi egyház 30 kr., Kurucz Sándor lelkész 10 kr, 
rónádfai-hernádfai egyház 10 kr., Szarka János lel-
kész 50 kr., bozsafai egyház 50 kr., Tóth Pál tanító 20 kr., 
sámodi egyház 25 kr., Sógor Endre lelkész 25 kr., Baksai 
Gyula tanító 10 kr . baranya-sellyei egyház 30 kr., Bosznai 
Sándor lelkész 50 kr., Fejes Lajos tanító 20 kr., siklósi egy-
ház 1 frt, Szűcs Dániel tanító 50 kr., sósvertikei egyház 20 kr., 
Barthalos Ödön lelkész 70 kr , szaporczai egyház 20 kr., 
Szalay Ferencz lelkész 50 kr., Csikesz Sándor tanító 20 k r , 
szerdahelyi egyház 25 kr., Baditz György lelkész 50 kr., 
szent-erzsébeti egyház 20 kr., Szöllősi Antal lelkész 50 kr., 
tésenfai egyház 15 kr., turonyi egyház 50 kr., uj-mind-
szenti egyház 20 kr., ifj. Bosznai Sándor lelkész 30 kr., 
bogádi egyház 20 kr., Bíczó Ferencz tanító 30 kr., zalátai 
egyház 50 kr., Nagy Bertalan lelkész 20 kr., Somogyi 
Pál tanító 20 kr., vaiszlói egyház 1 frt. Báthory István 
lelkész 50 kr., Bodizs Béla tanitó 50 kr., vejti egyház 20 kr., 
Barsi Miklós lelkész 50 kr., viszlói egyház 50 kr., Lukácsi 
Imre lelkész 50 kr., Lukács Ferencz 50 kr.); a bölcskei 
konfirmándusok Dömötör Lajos ref. lelkész által 2 frt 
4 kr . ; a bicskei konfirmándusok Balogh György ref. lel-
kész által 3 frt 25 kr t ; az urai-ujfalui konfirmándusok 
Kiss Imre ref. lelkész által 3 frt 90 kr. ; a b.-szoboszlói 
ref. egyház 6 f r t ; a nagyfalui konfirmándusok Dombi 
Vincze ref. lelkész által 1 frt 40 k r ; Széky Géza gerjeni 
ref. lelkész 27 kr . ; a deákii korfirmándusok Tóth Kálmán 
ref. lelkész által 3 frt 50 kr . ; az ercsii konfirmándusok, 
Varga Sándor ref. lelkész által 2 frt (ehhez járultak 
1—1 koronával : Nagy Mariska, Bódav Lidi, Kőrössy 
I rma , Fejérváry Mariska); a paksi konfirmándusok Szabó 
Károly ref. lelkész által 5 frt 5 kr. ; a szentmárlonkátai 
konfirmándusok Patonay Dezső ref. lelkész által 2 frt 70 kr.; 
a pirosi konfirmándusok Szabó Péter ref. lelkész által 1 frt 
10 kr. (ehhez j á ru l t ak : Báthori Pál 10 kr., Varga 
Ferencz 10 kr., Varga Mihály 10 kr., Balog Borbála 20 kr., 
Kasnya Lidi 20 kr., Torna Katalin 10 kr., Fehér Ju-
liánná 10 k r , Tóth Juliánná 20 kr.); a szentbenedeki 
konfirmándusok Boncz Gyula ref. lelkész altal 84 kr.; 
a teresztyén-szecsődi konfirmándusok Jezerniczky Kálmán 
ref. lelkész által 3 frt 40 kr. (ehhez járultak : Józsa 
Kálmán 50 kr., Jezerniczky Zoltán 40 kr., Molnár 
Lajos 30 kr., Végh János 20 kr., Németh Kálmán 20 kr., 
Varga János 10 kr., Zámbó József 10 kr., Kós Marcsa 50 kr., 
Heczegh Lina 50 kr., Geszti Juli 20 kr., Márkus Juli 20 kr., 
Németh Mari 10 kr., Német Zsófi 10 kr.); a sarkadi 
konfirmándusok Balog Ambrus ref. lelkész által 2 frt 75 kr.; 
a sárbogárdi konfirmándusok Forgács Endre ref. lelkész 
által 1 frt 25 kr.; a dunaföldvári konfirmándusok Kúthy 
István ref. lelkész által 60 kr. ; a gyönki konfirmándusok 
Szentes János ref. lelkész á l t a l i f r t ; a vértesaljai egyház-
megye gyűjtése Koncz Imre ref. esperes által 31 frt 58 kr . ; 

a kassai konfirmándusok Bévész Kálmán ref. esperes 
által 29 frt 25 kr. ; a b.-m-szt.-király-cseszneki konfir-
mándusok Fodor Gyula ref. lelkész által 1 frt 20 kr. ; a 
a duna-szt.-györgyi konfirmándusok Kátai Endre ref. lel-
kész által 2 frt 26 kr.; a levéli konfirmándusok Posch 
Frigyes ref. lelkész által 1 frt 80 kr. Összesen 171 frt 
78 krajcár. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. L. Ivány i . Kérdésére csak azt felelhetjük, a mit 

hasonló kérdésre lapunk f. évi 7-ik számában már felel-
tünk. A káplán főnökét a községi iskolaszékben és iskola-
széki tagsági működésében, annak egyszerű megbízása 
folytán nem helyettesítheti. A segédlelkész a liturgialis 
teendők bármelyikében de lege a lelkész helyettesének 
tekintetik, de az administrativ teendőkben nem. A lel-
kész hivatalánál fogva, tehát mint a gyülekezet képvi-
selője tagja a községi iskolaszéknek, s épen azért, e hi-
vatalából folyó és a gyülekezet által ráruházott jogát pri-
vátim nem is ruházhat ja át káplánjára. A segédlelkész 
a községi iskolaszékben csak azon esetben képviselheti 
az egyházat, ha a presbitérium őt bizza meg a képvi-
selettel. 

Ref. főgimn. igazgatóság Kecskemét. — R. Gy. 
János i . — L. L. S á r k e r e s z t ú r . Megkaptuk, s mihelyt 
csak lehet, közölni fogjuk. 

P á l y á z a t . 

A szeghalmi ev, ref egyház lelkész-tanítói állo-
mására. 

Fizetés: Ezer korona készpénz., 25 métermázsa 
buza. 12 métermázsa árpn, mindenik évnegyedenként 
előre fizetve. 

Tisztességes szabad-lakás, házikerttel. A lakás belső 
takarítását a lelkész-tanító, a külsőt az egyház teljesíti. 

Kötelessége: a IV., V., VI. fiúosztály tanítása a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület tanterve szerint, úgy-
szintén a rendes kanonika órákon kivül, rendes lel-
kész akadályoztatása esetén, az istentiszteletek végezése. 

Kizárólag lelkész és tanítói oklevéllel birók pályáz-
hatnak. 

Az egyház a megválasztottnak utazási költségre 
60 koronát fizet. 

Pályázati kérvények, melyekhez lelkészi és tanítói 
oklevél, valamint szolgálati bizonyítvány is csatolandó, ez 
év november hó 4-ig bezárólag alulírott lelkészi hivatal-
hoz adandók be. 

Az állomás a megválasztás után azonnal elfogla-
landó. 

Szeghalom, 1900. október 15-én. 

Bencze Pál, 
egyh- jegyző. 

Técsy József, 
ev. reform, lelkész. 

Fe le lős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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Az egyházak állami segélyezése. 

Az állam és az egyházak közötti jogviszony 
hazánkban is történeti fejlődés eredménye, 

A római katholikus, a görög katholikus s 
a görög keleti egyházak különböző időben és 
különböző viszonyok következtében állami egy-
házakká alakultak, még pedig a római katho-
likus egyház közjogi, vagyoni, politikai és több 
más oly előnyeivel, a melyek miatt a róm. egy-
ház ma is méltán igényli magának a »religio 
avitica ós haeredi tar ia« nevet, szemben a többi-
vel, a melyek az ő szemében csak »religiones 
receptae«, azaz törvényesen bevett vallások. 

Ám a viszonyok kényszerítő hatalma ha-
zánkban az ev. prot. egyházakat is állami egy-
házakká tette. Állam-egyházzá lettünk, mert az 
1848. évi XX. t.-c. alapján sürget jük és részben 
elfogadjuk az állam anyagi segítségét. Állami 
egyház vagyunk, mert elemi ós középiskoláinkba 
beengedtük, s talán mondhat juk : bekivántuk az 
állam-sególyt;sőt egyházi taní tóinkatés tanárainkat 
az országos tanítói ós tanári nyugdíjintézetekbe 
bevittük. Állami egyház vagyunk, mert a kon-
grua-törvónynyel részben a papságunk javadal-
mazását is állami kötelességgé tet tük. Áll ami 
egyház vagyunk, mert egyházkerületeink és 
közalapjaink államsegély útján való erősbítósét 
az alkotmányos korszak kezdete óta nemcsak 
elfogadjuk, hanem az állami dotáció növelését 
évtizedek óta várjuk, kér jük, sürget jük. 

Állami egyházi mivoltunk azonban, úgy a 
római, mint a görög egyházhoz viszonyítva rop-
pant inferioritásban szenved. A magyar protes-
táns egyházak állam-egyházi jellege csak olyan 
harmad-negyed rendű, csak járulékos. A tör-
vény szavaiban, a papiroson ugyan a »teljes 
viszonosság ós jogegyenlősóg« van a protestan-
tizmusnak is biztosí tva; de a valóságban még 
mindig roppant közjogi, vagyoni és politikai 
egyenlőtlenség és aránytalanság van a római 

kath. és az evang. prot. egyházak között Magyar-
országon. 

A felekezetközi egyenlőtlenség ós arány-
talanság legszembetűnőbb az egyházak állami 
dotációjában. Mig a róm. kath., görög kath. ós 
görög keleti vallás főpapjai és egyházi testületei 
ezer ós ezer millió ér tékű állami dotációban 
részesülnek : addig az evangéliumi prot. vallás 
püspökei ós egyházi testületei (konvent, egyház-
kerületek stb.) kénytelenek pár százezer frtnyi 
állami segítséggel beérni. A magyar róm. kath. 
egyháznak egy középszerű javadal mű püspöke 
egymaga nagyobb állami dotációban részesül, 
mint a közel négy millió protestánsok összes 
egyházi testületei és egyházi intézményei. 

Ezen a kiáltó igazságtalanságon akarnak most 
segíteni a két prot. közegyház kormányzó főható-
ságai, mikor a tiszai luth. egyházkerület meg-
keresésére a kálvinista ós a lutheránus ösz-
szes egyházkerületek és konventek háztartási 
szükségleteinek részletes kimutatása kapcsán 
feliratilag föl akarják kérni az ország kormá-
nyát és a nemzet törvényhozását, hogy a prot. 
közegyházak eddigi csekély állami dotációját, az 
1848. évi törvényhozás intenciójának, a többször 
tett Ígéreteknek ós a nagy arányokban megnőtt 
egyházi igényeknek megfelelőleg — s talán a 
többi állam-egyházak állami javadalmazásával 
arányban — rendezni szíveskedjék. 

Melegen üdvözöljük egyházi főhatóságain-
kat, e régen várt, ez égetően szükséges reform 
mezején, a melytől nemcsak közegyházunk köz-
tudomású szegénységének némi megszüntetése 
várható, hanem az is remélhető, hogy a fele-
kezetközi megbomlott egyensúly némileg helyre 
állítható. Egyben elismeréssel adózunk az ország 
kormányának is, a mely felismervén a mostani 
felekezetközi helyzet kiáltó aránytalanságait éH 
igazságtalanságait, a még csak készülőben levő 
akció iránt való jó indulatát már előre kifejezte, 
azzal az elhatározásával, hogy az 1 9 0 1 . ós I D O L . 
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évi állami költségvetésbe a prot. egyházi testü-
letek segélyezésére az eddiginél néhány tizezer 
koronával többet vett föl. 

Ily körülmények között elodázhatlan köte-
lessége egyházi főhatóságainknak, hogy a mint 
azt a folyó évi konvent is elrendelte, az egyház-
kerületek háztartási szükségeit s az azok fede-
zésére szükséges, de saját erőnkből elő nem 
állítható összegeket gondosan összeirassák. Ez a 
háztartási szükséglet-összeírás országszerte folya-
matban van ; a dunántúl i ref. egyházkerületé a 
napokban közzé is tétetett . 

E tekintetben legelső, hogy a nélkülözhe-
tetlen egyház-háztartási szükségek, az egyházke-
rületek igényeinek megfelelőleg gondosan meg-
állapíttassanak. E végből: 

1. Az egyházkerületi központi ós az egyház-
megyei közigazgatás személyi ós dologi szüksé-
gei volnának a püspökök, esperesek, jegyzők, 
pénztárnokok, ügyészek, számvevők, püspöki ós 
esperesi segéd-személyzet stb. fizetésének, vala-
mint az egyházkerületi ós egyházmegyei tanács-
birák és képviselők napidijainak korszerű ren-
dezése. — Indokok : Az egyházkerületi ós egy-
házmegyei kormányzat legtöbb teendőjét állami 
érdekek szolgálatában kell végezni, a melyeket 
ha saját közegei által akarna elintéztetni az 
állam, az e cimen fölmerülő kiadások sokszo-
rosan nagyobbak lennének, mint a melyeket 
az egyházi közigazgatási tisztviselők segélyezé-
sére kérhetnek egyházi testületeink. Továbbá 
az egyházi közigazgatás közegei : a püspökök, 
esperesek, jegyzők, s más egyházkerületi és 
más közigazgatási tisztviselők oly silányan van-
nak honorálva, hogy ez a helyzet immár igazán 
tarthatat lan. 

Az egyházi közigazgatás személyi és dologi 
terhei az egyenes egyházi adóval úgyis túlterhelt 
egyháztagok válláról leveendők és az állami dotá-
cióból fedezenclők. 

2. Az egyházkerületek és közegyház ama 
speciális egyházi iskolái, a melyek közvetlenül 
nem részesülhetnek állami segítségben, nóvszerint 
a lelkész- és a tanító-képzőintézetek, szintén az 
egyházkerületi háztar tás nélkülözhetetlen szükség-
letei közé sorozandók, s az ilyen eminenter egy-
házi intézetek s ezeknek internátusai ós konviktusai 
szintén eme közvetett államsegély út ján volná-
nak korszerűen rendezendők ós megerősítendők. 

3. Az egyházi adókkal túl terhelt gyülekeze-
tek terheinek könnyítése szintén az egyházkerü-
letek háztartási szükségei közé sorozandó, mert 
a p r ó t , egyházi szervezetből kifolyólag, ha a gyüle-
kezet, mint egyházi alapszerv meggyengül, az az 
egész közegyház meggyengülésére vezet. Már 
pedig a mi prot. gyülekezeteinkben egyes helyeken 

a túlságosan magas (50—60, 80—100, sőt 120— 
150%-os) egyházi adó nemcsak a gyülekezetnek, 
hanem magoknak az egyháztagoknak anyagi exis-
tenciáját támadja meg. Ezen annyival inkább 
és sürgősen segíteni kell, mivel a római és gör. 
kath. egyház tagjait az állami javak bőséges oszto-
gatása minden efféle egyházi tehertől fölmentvén, 
ez a kirívó felekezetközi arányta lanság állandó 
kútforrása kívülről a lólekhalászatnak, bent a 
prot. gyülekezetekben a hitfelekezeti elégedet-
lenségnek és a kívülről jövő csábitások iránt 
való fogékonyságnak. 

4. Nem szabad elfejtkeznünk az egyházi 
háztar tás összeállításánál az irodalmi szükségletekről 
sem, a melyekről eddig is történt némi gondos-
kodás, de a melyek a változott viszonyok között 
rendszeresebb és jobb ellátást követelnek. Az 
időszaki és tudományos egyházi sajtó támoga-
tása, a vallástani kézikönyvek és t raktátusok 
segélyezése oly eminenter egyház-háztartási 
szükséglet, a melyet gondosan ki nem elégíteni 
annyi volna, mint lemondani az egyház szellemi 
erősítésének, a sajtó és az irodalom sikeres 
használatának hata lmas eszközéről. 

5. Végül az egyetemes egyház központi 
(konventi) közigazgatásának ós más háztartási 
szükségeinek fedezése, s az ezeket szegényesen 
fedező vagy fedezni ópenséggel nem képes egye-
temes közalapoknak kellő megerősítése is csak 
az állami dotációtól várható, különös tekintettel 
az országos lelkészi-nyugdijintézet megalkotására, 
a miben az érdekelt lelkészek és gyülekezetek 
hozzájárulása mellett az országos közalapnak 
kell a harmadik alkotó ós fenntar tó tényező-
nek lenni. 

íme, t. olvasó, közegyházunknak ezek azok 
a legsürgősebb háztartási szükségei, a melyek-
nek fedezését a megemelendő állami dotációtól 
jogosan várhat juk, sőt az 1848. évi alaptörvény 
és a sokszor ismételt kormány-igéretek ós biz-
tatások alapján, a törvény, jog és igazság nevé-
ben követelhetjük. 

Mi bizalommal ós jó reménységgel vár juk 
ennek az életbevágó nagy kérdésnek bölcs ós 
megnyugtató megoldását, úgy az egyházi, mint a 
polgári kormányzat vezórembereitől. Hiszszük, 
hogy egyházkormányzóink, nagy felelősségök teljes 
tudatában minden lehetőt megtesznek ar ra nézve, 
hogy prot. közegyházunk százados szegénysége 
és hitfeleinknek anyagi túl terhel tsége lehetőleg 
megszüntet tessék. Ezt annyival inkább meg kell 
tenniök, mivel papságunk lelkipásztori buzgósá-
gát leginkább az a régi baj lankasztja, híveink 
elégedetlenségét első sorban ez a fonák helyzet 
táplálja és közegyházunkat minden nagyobb ós fon-



tosabb munkájában ez a kiáltó egyháztestületi 
szegénység bénít ja meg. 

Gondolják meg egyházi főkormányzóink, 
hogy a protes táns egyházak anyagi megerősítése 
a magyar protes tant izmusra nézve életkérdés, a 
melyet alaposan meg kell oldani, ha azt nem 
akar juk , hogy egyházaink az anyagi túlterhelt-
ség súlya alatt összeroskadjanak. Vegyék eszökbe 
országunk kormányzói és törvényhozói, hogy 
hazánkban a protes tant izmus anyagi megerősí-
tése e lsőrendű politikai, nemzeti és kulturál is 
fe ladat ; mert mig a római egyházban internacio-
nális rivalizáló hatalommal, a nemzetiségi egy-
házakban idegen aspirációkkal áll szemben a 
magyar állam : addig a protestantizmus, közel 
négy század óta, természetes elvi közösségben 
és tényleges szövetségben él a magyar állam 
alkotmányos és nemzeti törekvéseivel. Azért 
Magyarországon a protes tant izmus erősítése egy 
jelentűségű a magyar nemzeti és állami lót erő-
sítésével. 

Nézzük az érem másik oldalát is! 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegye szeptember hó 5-én tartott 

egyházi értekezletén. 

(Folytatás.) 

III. 

S itt az a kérdés merül fel: de »mi jogon is követeli 
azt a róm. kath. egyház, hogy a vegyesházasságokból 
született gyermekek mindegyike a római kath. hitben 
neveltessék?*. — Ide vonatkozólag tudnunk kell, hogy a 
keresztyén egyház már a III— lV-ik században helytele-
nítene és tilalmazta a keresztyénnek egy nem keresztyénnel 
való házasságát. Justinián császár törvénye bizonyos 
esetekben halálos büntetést szabott az ily házasságokra. 
A középkor pápái örökölték ezt a felfogást s vérfertő-
zésnek, szentségtörésnek bélyegezték a r. katholikus félnek 
heretikussal való egybekötését. A pápaság a protestánsokat 
is eretnekeknek tekintvén, természetes, hogy minden módon 
tilalmazták s törvénytelennek mondották a velők kölött 
házassági frigyet Vagy a mennyiben az egyházpolitikai 
viszonyok hatalma által kényszerítve elvégre is érvényes-
nek kellett elismerniük az ilyen házasságot is, másrészt 
kimondottak, hogy vegyesházasságot csakis a pápa, vagy 
legalahb a püspökök dispenzációja mellett köthetnek a 
r. kath. egyház hívei, és pedig azzal a szigorú kikötéssel, 
hogy eretnek házastársuk jövendőbeli megtérítésére minden 
eszközt megkísértenek; egyszersmind pedig a prot. fel is 
kötelezi magát, hogy r. kath. házastársát hitében nem 
háborgatja s mindkét nemű gyermekeiket a r. kath. vallás-
ban nevelik. 

De hát honnan veszi — kérdjük mi — a római 
egyház e követelésehez a jogot, az igazolást? Mire azt 

feleli: abból a rendíthetetlen hitcikkböl, hogy a római 
katholikus hiten kivül senki sem üdvözülhet. — »A 
katholikus egyház — mondja egy r. katholikus iró (Speil. 
— Hase, Prot. Polemika. II. 307. 1.) — miután azt tanítja, 
hogy az egyházon kivül nincs üdvösség, önmagát árulná 
el, ha jogilag érvényre juttatná, hogy a kath. tél gyer-
mekei (nem szerint) a prot. vallásban neveltethessenek, 
valamint árulást követne el magan az által is, ha a 
szüléknek jogot engedne, hogy gyermekeiket a vét'kre 
(sic!) neveljék*. »A protestantizmus — folytatja tovább — 
ezt illetőleg más helyzetben van; ez nem bír azon tudattal, 
hogy az igaz tan nála van, hogy ő egyedül adja az 
üdvösséget: mi jogon igényelhetné tehát a gyermekeket 
magának, kiknek úgyis semmi kezességet nem tud nyúj-
tani az igazság és üdvre nézve?* 

Hát ilyen dogmatikai felfogás, ilyen kizárólagos s 
igazságosnak egyáltalában nem mondható nézet és szellem 
az uralkodó a római kath. egyházban és annak híveiben 
a mai édes hazánkban is. S mi protestánsok meltan 
elmondhatjuk r. katholikus atyánkfiairól ugyanazt, a mit 
1529-ben a két evangéliumi egyház egyesítését célzó 
marburgi colloquium vagy vitatkozás alkalmával Lu'her 
mondott volt Zwinglinek és társainak: » lhr habt einen 
anderen Geist denn wierl« Nektek más szdlenutek van, 
mint nekünk. Igen, — a mi r. katholikus testvéreinknek 
egész gondolkozása, a vallásos dolgokról való felfogása, 
a más vallásuakkal szemben való magatartása, hogy úgy 
szóljak: a véralkata is egészen elüt a szabadabb légkör-
ben nevelkedet protestánsokétól. . . . Tapasztalhatjuk azt, 
csaknem lépten-nyomon, de legkivált akkor, midőn pl. egy 
református fél egy r. katholikus ifjúval vagy leánynyal lép 
házasságra. — Pár éve, a farsangon egy ifjú vegyes párt 
eskettem. A r. kath. vőlegény látszólag belenyugodott abba, 
hogy születendő gyermekeik majd nernök szerint fogják 
követni szüleik vallását. De alig voltak túl az eküvőn, az 
ifjú férj már pengetni kezdte, hogy mégis jobb szeretné 
ha felesége s születendő gyermekeik a r. katholikus hiten 
lennének. A református menyecske a rákövetkező húsvéti 
alkalommal úrvacsorával akarván élni szokás szerint 
tartózkodott a reggeli evéstől. Ferje azonban kényszerí-
teni akarta, hogy egyék és ne menjen gyónni. Hívem 
azonban mégis eljött, délelőtt, délután az Isten házaba s 
úrvacsorával is elt. De ez időtől fogva nem volt nyugta a sze-
gény menyecskének. Hiaba kérlelte férjét, hiaba panasz-
kodottszüleinek, hiába>volt minden : — ferje térítési fanatiz-
musának, folytonos zaklatásának és türelmetlen kifaka-
dásának végre is engedni volt kénytelen, és pár hónap 
múlva kitérésre jelentkezett hivatalomban. »Mit tehetek 
mást — mondotta nekem — ahhoz kell húzódnom, a ki 
a kenyeret keresi*. Meghivattam a férjét is, ki csodál-
kozásomra eljött, s kértem, hogy ne bántsa a feleségél a 
vallásáért. Ám ő kemény magatartással válaszolt : »A ki 
a kenyeret keresi, annak a hitén legyen az asszony* . • : 
Csakhogy, ha a menyasszony történetesen r. katholikus val-
lású, akkor már lermeszetesen nem áll ez a tetszetős felfogás; 
akkor már azzal hozakodnak elő: »az anya dolga a gyer-
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mekek nevelésével ba j lódn i : legyen hát minden gyermek 
annak a hi tén!* 

Mindez azonban csak ürügy ; a valódi, de kimon-
dani mégis átallott ok- az, hogy csak »az igaz keresz-
tény katholikus hit« az egyedül üdvözítő s minden más 
vallás eretnek és ká rhoza tos ; s ha már nem lehet pa ran-
csolni a szívnek, hogy jövendőbelijét ne e ká rhoza t ra 
menő lelkek közt keresse, — mi természetesebb, mint hogy 
ha már azok közül vá lasz to t t a : lelkiismeretén az altal 
igyekezzék könnyíteni, hogy hi testársát , vagy legalább 
attól s zá rmazó gyermekeit az örök kárhozat tól megmen-
teni segítsen, illetőleg egy-két veszendő juhot az egyedül 
idvezítő akolba visszatereljen s ez által gyóntató papja 
szemrehányásától is megszabaduljon. — Egy úriasszony 
beszélte nekem, — önként árulva el ezzel a gyónás tit-
kát, — hogy mikor a jezsuita páter a gyóntató székben 
családja után tudakozódot t , s ő megvallotta, hogy két fia 
meg az ura református , a szenta tya összecsapva kezét, 
szörnyűködve m o n d á : »Uram irgalmazz. Hogy tudott egy 
kálvinista emberhez fér jhez menni ? ! De ha már elkövette 
ezt a nagy bünt, legalább térítse meg /« 

Ime mire jó a gyóntató szék! . . . És mi minden-
féle módot és eszközt meg nem ragad, fel nem használ 
a róm. kath. papság, hogy az elfogultságnak, mondjuk ki : 
a bigottságnak ezt a szellemét hívei lelkébe már úgy-
szólván a bölcsőnél bele csepegtesse, az egész életen át 
folytonosan ápolja és egész a fanat izmusig erősítse! . . . 
Csoda-e aztán, ha az a házasságra lépő r. katholikus ifjú 
s még inkább menyasszony, ki papjától a szószéken s a 
gyóntatószéken, hozzátartozóitól a csa ládban és hi tsor-
sosaitól úton-útfélén örökösen csak a másval lásuak eret-
nekítését, a protestánsoktól való irtózást hallja és szívja 
be gyermekségétől fogva; — csoda-e, mondom, ha midőn 
szive véletlenül mégis ily eretnek felé hajolt , hogy akkor 
az tán nem tud ellentállani annak a kísértésnek, hogy 
jövendőbelijétől vallása megvál toztatását , vagy legalább 
remélhető gyermekeiknek a r, katholikus hiten leendő neve-
lését ne kívánja , ne követelje ? Annyival is inkább, mivel 
életének e legfontosabb fordulópontja okvetlenül össze-
hozza őt papjával , a kitől ugyancsak azt a tanítást hallja, 
a mit az említettem úriasszony a jezsuila a tyá tó l ; sőt a 
dorgáláson kivül egyszersmind a legkomolyabb ellenállás-
sal találkozik részéről : »Leányom, nem esketlek meg ; 
fiam, nem adom ki az elbocsátó bizonyítványt, hacsak 
magatokról reverzálist nem adtok, vagy legalább kötelező 
ígéretet nem tesztek*. 

Lévay Lajos, 
(Folyt, köv.) sárkeresztúri leikész. 

T Á R C A . 

Politika és morál. 
(Folytatás.) 

Sietünk kijelenteni, hogy itt egy eszméről, nem pe-
dig máról ho lnapra bizonyos intézkedések folytán meg-
valósítandó feladatról van szó. Hogy a jelen viszonyok között, 
a jelen században vagy a jövő évezredben megvalósí tható-e 
az örök béke? — oly kérdés, a melyre senki sem felelhet, 
s a melyet senki meg nem tagadhat , miután az emberi-
ség még igen hosszú életű. Csak annyit á l l í thatunk, hogy 
az ál lamok közötti valamelyes jog elfogadásával adva 
van egy teljes jogál lapotnak az eszméje is, a mely szerint 
a háború a hata lom betörése a jogál lapotba, a mit pedig, 
mint Kant mondja , nem aka rha t vagy méltányolhat az 
az észszerű lény (»Vernunf twesen*) . A jogrend a háború-
nak jó oldalát is felismerheti , nevezetesen az erőket ne-
velő és fejlesztő, az aka ra to t erősítő s a lényeget fokozó 
oldalát. Nincs az a rosz, a melynek egyszersmind jó 
oldala nem volna, s a világ bajok nélkül nem volna a 
legjobb világ, mert megdermesztené lényegünk legjobb 
erőnyilvánulásait . A rosznak szerepe és jelentősége van 
az erkölcsi világban is. Göthe Mefisztofelesze igy fejezi 
ezt k i : 

> ein Theil von jener Kraft, 
Die stels das Böse will, und das doch Gute schafft«. 

S ugyanaz t fejezi ki Madáchunk is az Úr eme 
s z a v a i b a n : 

»Te Lucifer meg, egy gyűrű te is 
Mindenségemben: működjél tovább! 
Hideg tudásod, dőre tagadásod 
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz, 
S eltántorítja bár, — az mit se tesz — 
Egy percre az embert, majd visszatér; 
De bűnhödésed végtelen leend, 
Szünetlen látva, hogy mit rontni vágyói: 
Szép és nemesnek új csirája lesz*. 

A mint az emberi tévedés szükséges az igazság 
felismeréséhez, úgy az emberi világban tenyésző rosz is 
szükséges előfoka az erkölcsi tökéletesedésnek. De azért 
az észszerű akara t nem fogja előhozni vagy fentar tani , 
hanem igenis leküzdeni a roszat . A fődolog az, hogy 
— mint Berzeviczy helyesen mondja — »a rosz a jónak 
szolgálatára kényszerül jön, s ezáltal legyőzetve, maga is 
jóvá tétessék«. Igy vagyunk a háborúva l i s , melyre vonat-
kozólag Paulsen szépen m o n d j a : »nicht die Fo r tdaue r 
des Krieges kann die Sorge vernunf t igen Willens sein, 
sondern nur die E indámmung, j a als letztes Ziel die Be-
seitigung der Gewaltenscheidungen ü b e r h a u p t : der ewige 
Friede«. 

A nemzetközi jog tanítói két t ábor ra oszlanak, a 
melyeknek egyike az örök békének, másik el lenben az 
örökös h á b o r ú n a k a hive. Stein szerint »a béke filozó-
fiája* szemben áll itt »a háború filozófiájával*. Az,egyik 



t ábor hevesen szidalmazza a háborús , a vitás kérdések-
nek jogi intézmények felállításával való elintézését sür-
geti ; a másik ellenben dicshimnuszokat zengedez a há -
borúnak, mint »az isteni világrend egyik alkotó elemének 
és az emberiség nagy nevelőjének*, s elveti az örök 
békét, a mely nemcsak hogy lehetetlen, de még csak 
nem is szép ideál. Moltke szerint az örök béke álom és 
nem is szép álom. Holtzendorff nemzetközi jogtana kézi-
könyvében r áakadunk mindkét nézetnek a hiveire. És bár 
a háború megszűnése lehetetlen, de nem is kívánatos, 
sőt a történet tanúbizonyságai szerint a múl tban a kul-
tú ra mindig fegyverek élén haladt előre, mégis a nem-
zeteknek egymásközött i szociális és politikai érintkezése 
napról napra h u mán u sabb , a háborúk müveit népek 
között r i tkábbak, s a hadviselés módja müveit népek 
között mindig emberségesebb. Csak azt kell hangsúlyoz-
nunk , hogy ez az emberséges szellem mindig ál taláno-
sabb legyen, s az örök békét, mint észeszmét nem szabad 
e lvetnünk. A háború elvégre is csak eszköz, és pedig 
utolsó eszköz a r ra nézve, a mi, mint szükségszerű, békés 
ú 'on el nem érhető. Az optimisztikus-evolucionisztikus 
szociálfilozófiának és polilikának a kulturállamok szövet-
ségére kell törekednie. Mert szerintünk is a háború már 
teljesítette hivatását a közműveltség szolgálatában, és Stein-
nak igaza van abban, hogy »a küzdelem a háború for-
m á j á b a n már túlélte magát és merev agóniába esett*. 

A fentebbiekből fontos következmények erednek az 
államférfiú követendő el járását illetőleg. El fogja ismerni 
a nemzetközi jogviszonyokat, és morális kötelességének 
fogja tar tani azok respektálását . Másrészt azonban meg 
kell engednie a jogviszonyok tökéletlenségét is, s a há-
ború lehetőségére való tekintettel, biztosítania kell álla-
m á r a nézve a hadviselésnek kedvezőbb katonai és diplo-
máciai feltételét. És ezért morális vád nem is érheti ; a 
minthogy a túlságos békeszeretet s a sok bizalom épen 
nem előnye a komoly államférfiúnak. Az állam jogát és 
méltóságát , ha kell, fegyverrel is meg kell védelmeznie, 
s a becsületet vagy az állam érdekeit sértő jogtalan tá-
madásnak visszaverése egyenes kötelessége. A mig Paulsen 
szerint a föld nincs egyenlő a r ányban felosztva, a birtok 
konszolidálva, s a kultura á l ta lános í tva : »wird das Gesetz 
bleiben, dass die abnehmenden Völker den zunehmenden 
weichen müssen*. Mert hát örök joga ez az élőnek a 
haldoklóval szemben. 

Az ál lamoknak béke idején való diplomáciai érint-
kezése tehát nem lehet minden tekintetben nyilt és bi-
za lmas jellegű. A mig az államok között megvan a jog-
állapot tökéletlensége és a háború lehetősége, addig 
közöttük tökéletes bizalmi viszonyról szó sem lehet ; és 
a hol teljes bizalom nincsen, ott teljes nyíltság és igazság 
sincsen. A mint a hadviselés művészetének lényeges eleme 
az ellenség megtévesztése és végleges megverése, úgy 
lényeges eleme és alkotó része az az á l lammüvészetnek 
Í9. S a mint a hadicsel nem róvható fel erkölcsileg a 
ka tonának , úgy a politikus sem róvható meg azért, hogy 
nem nvilt kártyával játszik. A disszimulálás s a szimulálás 

a politikus mesterségéhez tartozik, s a ki ahhoz nem ért, 
az ne legyen diplomata abban a világban, a mely tudva-
levőleg még sem a legjobb a létező világok között. 

Természetes, hogy mértéke van itt is minden do-
lognak ; mert van a hazudozásnak oly művészete és 
öröme, a mely nem irható csupán a technikailag szük-
ségesnek a kontójára és a mely már a morális karaktert 
érinti. Hogy p. o. az öreg Vilmos császár — mint Paulsen 
Bismarck nyomán megjegyzi — soha sem saját í tot ta el 
teljesen a szimulálást és disszimulálást, s hogy nem tudta 
levetni a pirulást, — az egyik dicséretes sajátsága az ő 
emberi szeretetreméltóságának. Bismarck sem volt e téren 
kiváló. Megtanulta és biztosan kezelte a szükséges diplo-
máciai eljárást , a nélkül, hogy természetszerű őszinteségebői 
csak valamit is veszített volna. 

Ennyi az államok egymáshoz való jogviszonyáról 
De van az ál lamoknak, s még inkább a népeknek még 
mélyebb és bensőbb viszonyuk is egymáshoz, miután 
azok ép oly kevéssé egoisztikus lények, mint egyes szemé-
lyiségek. A mint gyűlölettel és megvetéssel, úgy szimpá-
tiával és csudálattal is viseltetnek egymás iránt, és sajátos 
érdekeik mellett magasabb és ál ta lánosabb emberi javaik 
és érdekeik is vannak. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

ISKOLAÜGY. 
A pozsonyi ágost. evang. líceumról, 

Egy kis szemle a Magy. Prot. írod. Társ. közgyűlése alkalmából. 

(Folytatás). 

Motto: »Steís geforscht und stets gegründet. 
Nie geschlossen, oft gerilndet, 
Aeltestes bewahrt mit Treue, 
Freundlich aufgefasst das Neue, 
Heitern Sinn und heitre Zwecke! 
Nun! man kommt wohl eine Strecke*. 

Goethe. 
II. 

A líceumnak nevezett főgimnázium épületével s an-
nak külső-belső berendezésével azonban az egész tanin-
tézet még nincs bemutatva. A kerek számban 194,000 fo-
r intba került liceumi épület csak a tanítás céljára, a 
tudomány közlésére szolgál, — ennyivel pedig a pozsonyi 
ágost. egyházi konvent nem érhette be, hanem a liceum 
régi szervezetéből kifolyólag, illetve a multak tradícióihoz 
kepest arról is gondoskodott, hogy a mi viszonyaink 
között nélkülözhetetlen és nálunk protestánsoknál oly 
gyakorlatiasan kifejlődött együttlakás (internátus), a fejlő-
dött viszonyokhoz alkalmazva, a líceummal továbbra is 
szerves kapcsolatba ho/assék, mint oly intézmény, mely 
egyfelől a protestáns szellem és hazafias érzelem ápolását 
közelebbről elősegíti, másfelől az egyházi nevelés és a 
szülő helyettesi felügyelet előnyeit a közneveléssel és köz-
oktatással jól megegyezteti. 

Ekként mi, a kik szerencsések voltunk Pozsonyban, 
a Prot. írod. Tarsaság gyűlésén jelen lenni, a liceum szép, 
tágas udvara mellett levő, szintén elég tágas helyen evy 
kétemeletes, nagy új épületet is láttunk, épen nem régi-
ben betetőzött ál lapotban. Epen azért nemcsak é r d e k é -
nek, hanem lélekemelő példaadásnak tartjuk, hogy a folyó 



év má jus 7-én megkezdett s most már tető alá került 
emez internátusi épületnek történetéből, a kezünkbe jut -
tatott adatok, illetve a legutóbbi Értesítő nyomán röviden 
ideiktassuk a következő nevezetes mozzanatokat . Midőn 
2 0 — 2 5 , 0 0 0 forint megtakarí tással kecsegtető pénzügyi 
szempont azt kívánta, hogy a liceum udva rá ra építsék 
az internátust , Güntlier Vilmos, az egyház érdemes fel-
ügyelője addig kereste a módokat és eszközöket, mig 
lelkiismeretes sok számí tás után arról győződött meg. 
hogy az in te rná tusba befektetett tőkék kamata i t a remél-
hető bevételek még abban az esetben is fedezni fogják, 
ha az internátus külön telekre épülne. Erre a lkalmas telek 
u tán nézett. Talált is ilyet a liceum udvaráva l szemben, 
hol az evang. egyháznak is volt egy be nem épített telke. 
A konvent a mult év dec. 3 - á n azt a telket megvásá-
rolván és a magáéval egyesítvén, Kittler Nándor építész 
tervrajzai szerint az internátust felépíttette, mely most m á r 
annyi ra kész, hogy 1901. szeptember havában rendel-
tetésének á tadha tó lesz, — miután a jogügyi bizottság, 
több tárgyalás után egyhangúlag kijelentette, hogy a kon-
viktusi és a lumneumi alapí tványok nagy része az inter-
ná tus céljaira fe lhasználható, mert az in te rná tus első 
sorban azon líceumi tanulók számára épül, a kik eddig 
a konviktus és a lumneum jótéteményeiben részesültek, és 
a kik ezentúl nemcsak élelmezésben, hanem, csekély havi 
fizetések fejében teljes el látásban, élelmezésben, lakásban 
és gondos felügyeletben fognak részesedni. 

S ha mar az építés alatt levő internátust belülről 
nem nézhet tük meg, ugyancsak a fennebbi adatok ú t ján , 
annak leendő belső berendezéséből említsük meg, hogy 
az internátus vezetője, mint praefectus, mindenkor a 
líceumi tanari karnak egy tagja lesz, kit a tanár i kar és 
az egyházközség által ugyanannyi tagból álló bizottság 
választ meghatározot t idő ta r tamra . Jelenleg Holch Ottó 
liceumi val lás tanár van megválasz tva há rom évre, ki 
hivaialos működését 1901. aug. hóban kezdi meg. Az 
in ternátus 120 tanulóra van tervezve, há rom fizetési foko-
zat szerint. Az elsőbe oly 4 0 tanulót vesznek föl, a kik 
havonként 11 frtot fizetnek s kik eddig is konviktusi jó-
téteményt élvezhettek, a mennyiben t anu lásukban jeles 
vagy jó előmenetelt és kifogástalan magaviseletet tanúsí-
tottak. A második fokozatba is 4 0 tanuló vétetik fel, 
havi 1 5 — 1 5 frt fizetéssel, kik szegénysorsú jómagaviseletű 
és a t anu lmányokban középszerű előmenetelt tanúsí tó 
evang. vallású tanulók. A harmadik fokozatban végül 
oly 40 tanuló lesz, kik havonként 3 0 — 3 0 frtot fizetnek, 
még pedig, ha elegendő protes táns vallású tanuló nem 
akad, ide más val lásúakat is fölvesznek. 

Ezek után már az előző számban jelzett kiállításról 
kellene Írnunk s illetőleg arról némi ismertetést a d n u n k ; 
— de mivel H . I úr, minket megelőzve, Lapunk 39-ik 
s zámában , Schrődl József lic. tan. ú t ján a kiállítást a 
közgyűlésről hozott tudósítás rendjén elég részletesen 
regisztrál ta: az már felesleges, s hogy ismétlésbe ne essünk, itt 
iskolaügyi szemponiból csak a m a körülményeket említ jük fel, 
melyek a m a közleményben nem fordulnak elő. Min-
denekelőtt hangsúlyoznunk kell, hogy midőn az evang. 
konvent a közremunkál t tanárok által azt a sok irodalmi, 
tudományos , történeti és művészet i kincset fe lmutató ki-
állítást rendezte : ezzel nyilván feltárta, hogy mit és 
mennyi t telt Pozsony evangélikus lakossága a hazai kul-
turaér t s a magyar tá rsada lom vallás-erkölcsi életének 
fejlesztéséért . Valóban — mint Hörlc József a Prot . í rod . 
Tarsaságot üdvözlő s egyik helyi lapban közlött cikkében 
m o n d o t t a : — »Egy olyan város, mely Zsigmond király 
idejeben a »Sigismundea Academia« (Sunda) , dicső Hol-
lós Mátyásunk idejében az »Academia Istropo)iíana« által 

a magyar közművelődés egyik főfő gócpont jává tétetett , 
nem lehetett és nem lehet múl t jához hütelen U 

Ezt a multat hirdették a kiállításon azok az egy-
korú képek is, a melyek az egyes kiállított csoportok 
felett függve, a pozsonyi l iceum, theologiai konvent, espe-
resség és kerület azon kiválóbb férfiainak emlékeit őrzik, 
a kiknek hazafiságuk, áldozatkészségök, fáradozásaik , 
tudományuk és vallás-erkölcsi tevékenykedéseik által épen 
azt a multat köszönhet jük, melyen a jelen ismét a jövő 
s zám ára alapszik. Ott volt mindjár t a bemenetnél j o b b r a 
»A mai nemzedék irodalmi m u n k á s s á g á é n a k csopor t j a 
felett Rázga Pál (született Bazinban 1798. december 10.) 
pozsonyi német evangélikus pap és 48-as vér tanú arc-
képe, a kinek sírhelyén emelendő obeliszkre a folyó évben, 
az evang. tanár i kar kezdeményezésére és köz remunká-
lásaira idáig mintegy 700 forint gyűlt össze. — Tovább 
menve, »Az oltári szent edények és régi papava tó ok-
levelek és régi evangéliumok* csopor t jánál Krúdy Dániel 
ev. szuper intendens aztán, Serpilius Vilmos, — a Luther-
féle bibliáknál Reíser Antal, odább Weisbeck János , — 
a »Magyar irók 1711-ig való hazai kiadásainál* Bél 
Mátyás, továbbá Vibeg J ános arcképeit , — az »építő iro-
d a l o m b n á l (kezdettől a 18 száz. végéig) az üldöztetések és 
gályarabságot szenvedők csoportos képeit láthattuk, melyek 
a mai időben, — midőn Wlassics közokt. miniszter 
1898-ik rendelete következtében a művészeti szempont az 
okta tás keretében mind nagyobb mér tékben kezd érvé-
nyesülni, — ezen kiállítás által sokszoros értéket nyertek 
s az egyes csoportok r endezők : Kovács Sándor , Stromp 
László theol., Márton J enő és Schrődl József lic. 
t aná r urak érdemei fokozzák. — Ugyanily szempont alá 
esik,—• a történeti , vallás-erkölcsi stb. tekinteten kivül, — 
a Balogh Elemér pozsonyi ref. lelkész által, külföldi u ta -
zásai a lkalmával , 5 év alatt, Köln, M. Frankfur t , Amster -
dam, London, Pár is , Nápoly, Velencze s más városokban 
gyűjtött és egy kerek nagy üvegszekrényt egészen megtöl-
tött s felette érdekes gyű j teményében levő képek is, me-
lyek egy részét >Az evangél ium vértanúi« slb. cimü füze-
tében is közread ta .* 

Belépve a X. számú nagyterembe, a slöjd-iskola 
remek kiál l í tásában lehetett gyönyörködnünk. Sokan le-
het tünk a látogatók között, kik ha netalán tudtuk is a 
svéd eredetű »slöjd« szónak »kézi munka« jelentését, de 
voltaképen itt jö t tünk rá a r ra , hpgy a slöjd — mint 
elemi technika — az iskolában nem ipari, h a n e m nevelés-
egészségügyi szempontból bir fontossággal, a kézügyesség 
gyakorlat i ér téke mellett. Fő elvül szolgál itt az, hogy 
oly dolgok elkészítését kell taní tani , melyeknek a tanuló 
azonnal haszná t veszi; mer t a munkakedv fokozódik, ha 
a növendék azt látja, hogy haszná lha tó dolgot tud alkotni. 
A s löjd- tanfolyamot a pozsonyi evangélikusok 1897-ben 
alapították, s most oly fokon áll, hogy — a kapott ér te-
sülés szerint — ennek sincs p á r j a sehol az országban . Mint 
feltételen kötelező rendkívüli tárgyat a népiskolák felső ( 4 — 6 ) 
osztályaiból, valamint a líceumból és a theológiáról önként 
vállalkozó tanulók művel ik ; sőt vannak tanárok és tanítók 
is, kik egyik-másik tanulócsopor tban k i ta r tóan és verse-
nyezve >slöjdöznek«. A nagyobb tanulók már esztergá-
lyozott munkáka t is készítenek. Minden mű, s így az 
egyes kiállított d a r a b is, az elkészítő tu la jdona. Tandíjul 
minden beira tkozó tanuló egy évre tiz koronát fizet. A 

* Ezt a füzetet, mely épen a Prot. írod. Társ. gyűlésére 
látott napvilágot s melyhez dr. Masznyik Endre theol. igazg.-tanár 
írt Előszót, igen ajánljuk olvasóink becses figyelmébe. (Kapható a 
szerzőnél). Dacára, hogy a füzet tartalmának iránya békés hangú, 
mégis — értesülésünk szerint — a szerzőt is, Wiegand pozsonyi 
nyomdászt is sok támadás érte a r. katholikusok részéről. 



tanulók tizenötönként vannak egy-egy ésopovthan s heten-
ként 2 — 2 órán tanulnak, még pedig szerda és szombat 
délután 2—4-ig. A liceumban Freuszmuth Frigyes, a 
népiskolákban Steltzer Lajos ágost. tanító urak vezetik 
a tanfolyamokat, s mint látszik, nagy szorgalommal, nagy 
ügyességgel és nagy szakértelemmel. »Ezt a slöjd-tan-
folyamot sok iskola irigyelheti«, — mondotta a kiállításon 
egy mellettem levő ismerősöm. »Nem irigyelni, hanem 
követni kellene minden iskolának*. — feleltem én akkor 
s mondom most is. Hiszen a slöjd jelentőségét s gyakor-
latias hasznát már retormátoraink is hangoztatták. Pél-
dául szolgál erre Zwingli Ulrik reformátorunk, a ki 1523 
aug. 1 én latin nyelven kiadott neveléstani i ratában** a 
ll-ik részt igy zárja be : »Végül azt kívánnám minden 
ifjútól, főleg azoktól, kik a tanítás és az Isten igéje szol-
gálatába lépnek, hogy a régi Massiliának (ma Marseille) 
polgárjogát szereznék meg. Ott ugyanis magok közé sen 
kit föl nem vettek, még közönséges lakosnak sem, ha 
nem értett valami mesterséghez, házi iparhoz vagy más 
kézi ügyességhez, melylyel életét és fentartását biztosítani 
tudta. Á hol ezen eset állna be, ott a henyélés, kicsa-
pongás gyökere és magva irtatnék ki és testünk is sok-
kal egészségesebb, tartósabb és erősebb lenne«. 

Egyébként, a ki olvasóink közül a fennebbiek után 
a slöjd iránt kiválóbban érdeklődnék, utasítjuk Szterényi 
József kereskedelemügyi miniszteri tanácsos ily cimü szak-
munká jahoz : »A háziipari és kézügvességi oktatás Magyar-
országon*. Hudapest, 1896. 

A kiállítás többi érdekes és tanulságos oldaláról és 
egyebekről a jövő közleményben. 

Sepsi Szentgyörgy. Benke István, 
(Folyt, köv.) ev. ref. főgimnáziumi tanár . 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki református egyházkerület 
közgyűlése. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése folyó 
hó 20-án nyilt meg Budapesten, a ref. főgimnázium nagy 
termében s eltartott egész 25-ke estéig. Lefolyásáról és fonto-
sabb tárgyalásáról a következőkben adjuk tudósításainkat. 

Az első napon, 20-án, délelőtt 10 órakor Szász Ká-
roly püspök úr buzgó imádságával nyilt meg a gyűlés, 
s az elnöki széket a püspök és Szilágyi Dezső főgondnok 
foglalta el. Elnöki megnyitó beszéd nem volt s a gyűlés 
azonnal hozzáfogott a tárgysorozat szerinti napirend mun-
kájához. 

A tagok számbavétele és a gyűlés szabályszerű meg-
alakulása után Szilády Áron főjegyző felolvasta a két 
világi tanácsbiróságra megejtett szavazás jegyzőkönyvét 
és a két megválasztott: Teseprémy János és Puky Gyula 
azonnal letették a hivatalos esküt. A megválasztatásért, 
társa nevében is Puky Gyula mondott köszönetet a kerü-
letnek, — Szilágyi Dezső pedig a kerület nevében mon-
dott szives »Isten hozott«-at a két érdemes férfiúnak, a 
kikben egykázkerületünk világi tanácsbirói kara kiváló 
erőket nyert. 

A lelkészkepesitő vizsgálatokról szóló je'enlés tudo-

** »Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint, praecep-
liones pauculaet (Néhány szabály, hrgy mily módon kell a tehet-
séges ifjakat kiképezni). Zwingli M. ezen müvét, — mint az ő nevelés-
oktatási elveit, — közreadtam egyfelől az erdélyi »Protestáns Köz-
löny* 1884. évf. s köv. számaiban; másfelől a sepsi-szenlgvörgyi 
Szekely-Mikö kollégium 1883 8-i-ki iskolai Édesítőjében. B. I. 

másul vétele után az új segédlelkészek ünnepelyes kibo-
csátása történt meg ; majd pedig püspök úr a másnap 
megtörténendő lelkészavatás ügyében bejelentette, hogy 
hét új lelkész jelentkezett felavatásra. 

Következett ezután az első nap legfontosabb tárgya, 
a püspöki évi jelentés. Az igen terjedelmes jelentésnek 
egyfolytában való felolvasása láthatólag kifárasztotta ősz 
püspökünket. Megemlékezett a jelentés a felekezeti viszo-
nyok feszültségéről, az ultramontán reakcióról és annak 
erőszakosságairól is, — s azokkal szemben nem a hasonló 
eljárást látja célravezetőnek, hanem az igazság, a szere-
tet és hazafiság érdekében való küzdelmet. Ennek a küz-
delemnek az evangélium fegyvereivel kell történnie, és 
pedig nemcsak kifelé, hanem befelé, önmagunk közt is, 
a hol annyi a javítani, tisztítani, nemesíteni való. Azt 
vallja, a mit dr. Mathews, a panpresbiterián-szövetség-
nek legközelebb hazánkban járt titkára mondott, hogy ne 
Rómát igyekezzünk meggyőzni, hanem magunkat erősít-
sük meg a hitben, az evangéliumi protestáns öntudatban, 
s akkor Róma támadásai hatástalanok lesznek velünk 
szemben. — Beszámolt továbbá a kongrua-kiegészítésről 
s az egyházmegyék életének minden fonlosabb mozza-
natairól. 

A közgyűlés helyeslőleg vette tudomásul a püspöki 
jelentést és kimondta annak a jegyzőkönyvbe egész ter-
jedelmeben leendő felvételét. 

A püspöki jelentés kapcsán Hegedűs Sándor indít-
ványt tett az iránt, hogy a kerületnek a népmozgalomra, 
a tanügyre, egyházi vagyonra, adózásra, kongruára, épít-
kezésekre, adakozásokra stb. vonatkozó statisztikai adatai, 
az általános áttekinthetőség végett évenként egy tábláza-
tos kimutásban foglaltassanak össze. A közgyűlés hozzá-
járult az indítványhoz és részletes javaslattétel végett 
áttette a számvevőszékhez, fentartván magának, hogy ez 
ügyben más bizottságokat is meghallgathasson 

Az első nap tárgysorozatának utolsó pontját a 
skontró felolvasása képezte, a melyeknek során a kon-
vent által a kerülethez letett ügyekeket részint kiosztották 
az egyes bizottságoknak, részint pedig a gyűlés tárgyso-
rozatára tűzték. Végül sajnálattal tudomásul vették Szi-
lassy Aladárnak, nagy elfoglaltatása miatt a Baldácsy-
bizottsági, a számszéki és a theol. tanári nyugdíj intézeti 
bizottsági tagságról, illetve elnökségről történt lemondását, 
s hálás köszönetet mondtak eddigi buzgó fáradozásaiért. 

Másnap, 21-én, a délelőtti istenlisztelet keretében az 
új lelkészek felavatása történt meg. Tóth Sándor fekete-
hegyi lelkész gyönyörű egyházi beszéde után Szász Ka-
roly püspök úr intézett beszédet az új lelkészekhez, a kik 
ezután letévén a hivatalos esküt, az esperesek közremű-
ködésével ünnepélyesen felavattattak. Felavattattak : Ádám 
Imre kölkedi, Borsos István etyeki, Csáki István felcsuthi, 
Hankó Gyula csabdi i, Kerecsényi Zoltán dabi, Molnár 
Sándor m.-gyönki és dr. Vásárhelyi József makádi lelkészek. 

A 22-én, hétfőn, folytatólag tartott gyűlés fontosabb 
tárgyait a tanügyi bizottságok jelentései képeztek. Napi-
rend előtt Koncz Imre esperes szólalt fel s hivta fel a 
gyűlés figyelmét arra, hogy Szász Károly püspök úr jelen-
tésében megemlékezett a kerület elhunytairól, de nem 
emlékezett meg az őt magát, forrón szeretett neje hala-
Iával ért nagy csapásról. A miért is indítványozza, hogy 
e csapás felett fejezze ki a kerület a püspök úr iránt a 
legőszintébb részvétét. Az indítványt, püspök úr még távol 
lévén, a gyűlés egyhangűlag el is fogadta, azonban a 
később megjelent püsök úr kértére nem foglalja jegyző 
könyvébe. 

Néhány kisebb fontosságú miniszteri leirat tudomá-
sul vetele után Báthory Dániel a népiskolai tanügyi 



bizottság jelentését terjesztette elő. A jelentésből kiemeljük 
a következőket: 6 — 1 2 éves tanköteles volt tavaly a ke-
rületben 39 ,915 ; a harmadévi számnál 182-vel több. A 
tankötelesek közül iskolába járt 38,387 vagyis 96" 17Q /0 ; 
— nem járt iskolába 1528, vagyis 3 '83%- A 1 3 — l ö é v e s 
tankötelesek száma volt 14.748, a kik közül iskolába 
járt 13.056 (88 ' 52%) ; nem járt 1692 (11-47%). Tanterem 
volt 493. Mind a hat osztály nincs szervezve 27 iskolánál. 
Tanítók száma volt 484, a kik közül képesített 435, nem ké-
pesített 49. A tanítás eredménye: jeles volt 127, jó 228, elég-
séges 122, nem kielégítő 9 tanteremben. A népiskolák 
alapját képező vagyon értéke 3.715,952 kor. Szaporodás 
71.206 kor. Az iskolai vagyon jövedelme volt 697.944 k., 
kiadása 693.031 korona. A tanítók fizetésének összege 
464,688 kor., s 800 koronán alul mindössze csak 48 
tanítói állás marad. A kerület gyülekezetei közül 258 tart 
fenn felekezeti iskolát; 44 egyházban pedig községi, illetve 
állami iskola van. Az ezekbe járó reformátás növendékek 
száma 11,177. A horvát-szlavonországi misszióban a 
6 — 1 2 éves tankötelesek száma volt 454, a kik közül 
csak 10 nem járt iskolába. A 13—15 éves tankötelesek, 
a kiknek száma 117 volt, mind jár tak iskolába. — A 
jelentéssel kapcsolatos külön ügyek során elrendelte a 
gyűlés a hazai gyártmányú papir és tanszerek alkalma-
zását; Tószeget, a mely iskoláját államosítani akarta, 
utasította, hogy előbb kisértse meg iskolájának államse-
gélylyel fentar tását ; tudomásul vette a nagykörősi pre-
parandiánál történt tanárvál tozásokat ; a kisszentmártoni 
tanítói államsegély sérelmes ügyének megvizsgálására 
külön bizottságot delegált; a fülöpszállási iskola-ügyet 
kiegészítés végett visszatette a megyéhez s egyszersmind 
utasította az egyházat, tiogy az iskolák államosítása után 
külön, állandó hitoktatói állást szervezzen; a tolnai 
egyházmegye felterjesztésére megbízta a tanügyi bizott-
ságot a népiskolai statisztikai rovatos-ívek átdolgozásá-
val s az új tervezetnek, véleményezés végett, az egyház-
megyékhez megküldésével. A népiskolai tantervrevízió 
elkészítésével a nagykőrösi preparandia tanári-karát 
hízta meg. 

A nagykőrösi preparandiáról szóló jelentést H. Kiss 
Kálmán igazgató terjesztette elő, s azt a gyűlés minden 
pontjában tudomásul vette. Az intézetnek tavaly, az év 
elején 108, az év végén 103 növendéke volt. Református 
volt 98, evangelikus 1, róm. kath. 5, izraelita 4. Képe-
sítést nyert az intézetben 32 egyén. — A jelentéssel 
kapcsolatban elhatározta a gyűlés, hogy a kerületben 
fekvő, nem felekezeti tanítóképezdék képesítő vizsgálataira 
képviselőt küld, a vallástanból és az egyházi énekből való 
képesítés ellenőrzése végeit. A budapesti egyház katekhetái-
nak a vallástanítás revíziója tárgyában felterjesztett memo-
randumát a nagykőrösi tanítóképezde tanári-karának adta 
ki, a tantervreviziónál leendő esetleges figyelembevétel 
végett. 

A középiskolai tanügyi bizottság jelentése követke-
zett ezután, Katona Mihály kecskeméti főgimnáziumi 
igazgató referálásban. A kerület 6 gimnáziuma közül csak 
a pesti és a gyönki követte a konventi tantervet, a többi 
már az állami tantervhez alkalmazkodott, illetve alkal-
mazkodik fokozatosan. Görögpótló csupán a halasi fő-
gimnáziumban volt. A tanarok közt okleveles rendes volt 
39, törvény alapján jogosított rendes 9, oklevélnélküli 
helyettes 15. A tanárok fizetése minden intézetben meg-
felel a törvény követelményeinek, csupán a gyönkiben 
nincs még meg a korpótlék szabályszerű összege. A hat 
gimnáziumban tavaly 1862 tanuló volt; a főgimnáziumok-
ban sikerrel tette le az érettségi vizsgálatot 117 növen-
dék. A gimnáziumok feniartási költségei 285.505 koronára 

rúgtak. Államsegély cimén kaptak 75,000 koronát. Az 
iskolák részére tett adományok és hagyományok összege 
40,100 korona. — A jelentésnek a más intézetekben 
tanuló református növendékekre vonatkozó része több 
sérelmet sorolt fel. Panaszolja, hogy pl. a pécsi hadapród 
iskolában szinte lehetetlen a h i tokta tás ; hogy a zárdai 
és r. kath. iskolákba a ref. vallástanítót be nem bocsát-
ják ; hogy a ceglédi áll. gimnáziumban a hitoktatással 
kapcsolatban nem engedik meg az egyházi ének tanítá-
sát stb. E sérelmeket, orvosoltatás végett a konventhez 
terjeszti fel a gyűlés. 

A kecskeméti jogakadémiáról szóló jelentés tudo-
másul vétele után még a német énekeskönyv ügyében 
kiküldölt bizottság jelentését hallgatta meg és vette 
tudomásul a gyűlés, s ezzel végződött a második nap. 

A harmadik napi ülés főbb pontjai voltak a theol. 
választmány jelentése, a segédlelkészek elhelyezése és a 
halasi közigazgatási ügy elintézése. A theol. választmány 
jelentését a gyűlés tudomásul vette, a Farkas József-
jubileumi alaphoz való járulás kérdését pedig véleménye-
zés végett a számszékhez tette át. 

A dislokáció dolga, az ismeretes káplánhiány foly-
tán több felszólalásra adott alkalmat, a melynek során 
Mészáros János felhozta, a már a kecskeméti egyház-
megye gyűlésén is hangoztatott azon panaszt , hogy Buda-
pest elvonja a segédlelkészeket a vidéktől, s a vidéki 
gyülekezetek gyakorlatlan theológusokat kapnak, sokszor 
még adminisztrátoroknak is. Indítványozta, hogy a vidékre 
exmittált theologusokat alkalmazzák Pesten vallástanítók-
nak, az igy felszabaduló pesti hitoktatókat pedig enged-
jék át a vidéknek. Szilágyi Dezső elnök ezt a kérdést 
oly fontosnak tartot ta, hogy külön tárgyalandónak ítélte, 
s igy annak eldöntése még a gyűlés további folyamán 
fog megtörténni. 

A halasi gimnáziumépítés odiózus ügyét, a mely 
miatt a gyülekezet belső békéje már évek óta fenekestől 
fel van fordulva, a mult évi közgyűlés által kiküldött 
bizottság vizsgálta meg s e vizsgálat alapján referálta, 
nagy precizitással dr. Nagy Dezső egyházkerületi ügyész. 
A vizsgáló-bizottság egész sorát konstatálta ugyan az 
egyházi elnökség által elkövetett szabálytalanságoknak, 
de azokra nézve megtorló intézkedéseket nem hozott 
indítványba, hanem csupán ar ra szorítkozott, hogy a 
kibontakozás útját megjelölje. Erre vonatkozó határozati 
javaslatát a közgyűlés el is fogadta egyhangúlag, s kimon-
dotta, hogy az 1893. dec. 31-ig terjedő építési számadá-
sokat rendben levőknek tekinti, az ezután történt építke-
zésekről és kiadásokról azonban a számadások elkészí-
tendők és az illetekes fórumok által megvizsgáltatandók 
lesznek. A 20°/ 0 -° s egyházi adókivetés ügyét, miután azt 
már mind az egyházmegye, mind a kerület helybenhagyta, 
revizió alá nem veszi, a mi azonban nem zárja ki, hogy 
az illetékes tényezők a teherviselés tekintetében, a tör-
vényes módozatok mellett, ú jabb határozatokat hozzanak. 
Kötelezte a gyűlés a halasi egyház elöljáróságát, hogy 
az egyház terheiről, s az elköltött alapítványokról részletes 
kimutatást készítsen és adjon tervezetet a kibontakozásra 
nézve. Szintén elrendelte továbbá az egyházi és iskolai 
vagyonkönyvnek elkészítését és a jövő évi gyűlésre fel-
terjesztését. Utasította az egyház elöljáróságát, hogy a 
Páka-puszta telekkönyvi biztosítása ügyében az egyház-
kerületi jogügyi bizottsággal egyetértőleg tegye meg a 
szükséges lépéseket. A kecskeméti esperesnek pedig kö-
telességévé tette, hogy e határozatok pontos végrehajtá-
sát szigorűan ellenőrizze és a történtekről tegyen jelen-
tést a jövő közgyűlésen. 

Eként tehát elintézte volna ezt a komplikált ügye 



a közgyűlés ; — a vizsgáló bizottsági tárgyaláson meg is 
Ígérték, mind a panaszosok, mind a panaszlottak. hogv 
ezentúl békésen és egyetértőleg fognak el járni ; de bár 
szívből óhajtanánk, nem hiszszük, hogy ezzel csakugyan 
véget ért volna a dolog, s a béke angyala visszatérne a 
halasi fényes egyházba. Bárcsak hamis próféták lennénk 
ebben a dologban! 

Az ülés végén Kálmán Gyula aljegyző és Farkas 
József tanácsbiró egy rakás lelkészi és tanítói díjlevél-
módosítást referáltak. A gyűlés a módosított díjleveleket 
meg is erősítette; a kispesti ú j anyaegyház lelkészi díj-
levelét azonban, mivel hiányzott mellőle az egyházközségi 
gyűlés helybenhagyó határozata, — ennek pótlása végett 
visszaadta. 

(Folyt. köv. Tudósító. 

A dunamelléki ref. egyházkerület egyházi 
értekezlete. 

Értekezletünk, az egyházkerületi gyűlés alkalmá-
val, f. hó 22-én délután, a ref. főgimnázium nagyter-
mében tartatott meg Budapesten, Szdassy Aladár és 
Baksay Sándor elnöklete alatt. Az egyházkerületi gyűlés 
tagjaiból, a pesti ref. egyház több kiváló egyéniségéből, 
vidéki lelkészekből s a theol. akadémiai ifjúságból alakult 
közönség teljesen megtöltötte a tágas termet, s a részt-
vevők nagy száma bizonysága volt annak, hogy értekez-
letünk mindinkább közelebb férkőzik a lelkekhez és si-
kerrel oszlatgatja el azt a sok előítéletet, hogy ne mond-
jam : gyanút, a mely az ily értekezleteket még mindig 
körülveszi. 

De nemcsak a nagy és illusztris közönség jelen-
léte tette impozánssá és fontossá az értekezletet, hanem 
sokkal inkább azok a témák és indítványok, a melyek 
azon tárgyalás alá kerültek. Bebizonyította azok által 
értekezletünk, hogy számottevő tényezője egyházi köz-
életünknek, s hogy nemcsak az eszmecsere terén kiván 
mozogni, de irányítani, tenni is akar a közegyház javára. 

Az értekezlet a 37. dics. 1. versének eléneklésével 
és dr. Szabó Aladár buzgó imádságával vette kezdetét, 
a mely után Szilassy Aladár elnök, üdvözölve a meg-
jelenteket, a tavalyi értekezlet megbízása folytán össze-
hívott pozsonyi belmissziói értekezletről és annak hatá-
rozatáról tette meg jelentését, a mit az értekezlet tudo-
másul is vett. 

Ez elnöki jelentés után dr. Bemátli István tartott 
nagyérdekü felolvasást: »Küzdelem az ősök hitéért* cim 
alatt, a melyben magyar prot. egyházunk bajaival, vesz-
teségeivel s azoknak hangoztatott orvosszereivel foglal-
kozott. Nagy tévedésnek minősítette azt a felfogást, hogy 
bajainkat egyedül Bóma egyháza okozza, s ugyancsak 
nagy tévedés annak hangoztatása is, hogy bajaink csak 
Róma leverésével orvosolhatók. Rómát mi meg nem győz-
hetjük; nem is arra van szükség, hanem arra. hogy 
önmagunkat erősítsük meg. Mi magunk lettünk gyengék, 
mert kiveszett belőlünk az ősök hite, idealizmusa, s azok-
nak helyét a hitetlenség, közönyösség, anyagiasság fog-
lalták el. Ez nem a protestantizmus eredménye, hanem 
magunknak, magyar protestánsoknak a bíine; mert a hol 
a protestantizmus a maga eredeti élő és eleven erejét és 
idealizmusát megtartotta, ott virágzik, halad, s nemcsak 
magát az egyházat teszi nagygyá, de nagygyá, hatalmassá 
gazdaggá leszi a nemzeteket is. Az lesz tehát a méltó 
küzdelem az ősök hitéért, ha az ősök hitét igyekszünk 
önmagunkban megszilárdítani és ápolni. Ha a magyar 
protestantizmus visszanyeri az ősök hitét, akkor meg fog 

történni az egyház újjászületése is és a belső megújhodás 
nyomában százak és ezerek fognak támadni az ősök 
hitéért való igaz küzdelemre. Egyet azonban ne feledjünk, 
s ez az, hogy ezt a belső megújhodást csupán csak a tem-
plommal és az iskolákkal el nem érhetjük. 

A szép felolvasást lelkes éljenzésekkel jutalmazta 
az értekezlet és Szőts Farkas titkár indítványára ki-
mondta, hogy azt az idén is kiadandó emlékkönyvben 
kinyomatja. 

Ezután következtek a >pietistáka kik, — a mint 
az »Egyetértés*-ben Péntek Ferenc űr gúnyosan írja — 
újult erővel vettek részt az értekezleten s még egyszer 
megkisérlették eszméjüknek, az orsz. belmissziói egyesü-
letnek megtestesítését. Az erre vonatkozó indítványt Gergely 
Antal gyüjtőfogházi lelkész tette meg, hosszabb, lelkes 
beszéd kíséretében, a melyben sorra cáfolta a belmissziói 
egyesület ellen felhozott argumentumokat, s kimutatta annak, 
a már folyó belmissziói munkák irányítása, vezetése és 
kezdeményezése szempontjából való szükségességét. Be-
széde és indítványa megtétele után nem hangzott fel 
egyetlen szó ellenvetés sem és az értekezlet egyhangúlag 
kimondta, hogy az orsz. belmissziói egyesület megalko-
tását kívánatosnak tartja és az eszme elvi pártolására 
és a többi egyházkerületeknek hasonló hozzájárulásra 
felhívására felkéri az egyházkerületi közgyűlést. 

Programmunk szerint ezután Mády Lajos újpesti 
lelkész tartotta meg felolvasását az egyetemes lelkészi-
nyugdíjintézet felállítása tárgyában. Nagy tanulmánynyal 
készült felolvasásában ismertette a kérdés történetét ; ki-
mutatta az ellene felhozott érvek tarthatatlanságát és 
megjelölte azokat a módozatokat, a melyek mellett a 
nyugdíjintézet felállítható volna. 

A felolvasás nyomán széleskörű eszmecsere indult 
meg, a melyben a pártoló nyilatkozatok mellett felhang-
zottak az aggodalmak és az ellenvetések is. Részt vettek 
az eszmecserében: Szabó Péter, Dánvi Gábor, Koncz Imre 
és Baksay Sándor esperesek, Petri Elek theol. tanár, 
Takács József és Lévay Lajos lelkészek. Beszédeiket az 
értekezlet naplója részletesen fogja majd közölni; itt csu-
pán a végleges megállapodást közöljük. A megállapodás 
az lőn, hogy az értekezlet kimondta a lelkészi-nvugdíj-
intézet felállításának szükségességét és felkéri az egyház-
kerületi közgyűlést, hogy a minél előbb leendő felállításra 
az előkészítő lépéseket tegye meg. 

A vasárnapi bibliai iskolák meghonosítására vonat-
kozó indítványt ezután Hamar István theol. tanár vezette 
be, s határozati javaslata alapján, Lévay Lajos hozzá-
szólása után kimondta az értekezlet, hogy a vasárnapi 
bibliai-iskolákat hasznosaknak és szükségeseknek ta r t j a ; 
óhajt ja, hogy azok lehetőleg minden gyülekezetben szer-
veztessenek, s azoknak ajánlására az egyházkerületi gyű-
lést felkéri. 

A jelentések során Ssöts Farkas titkár bejelentette, 
hogy a tavalyi értekezlet emlékkönyve kinyomatott s a 
kerület gyülekezeteihez és a testvér értekezletekhez meg-
küldetett. Örömmel értesült az értekezlet a jelentés alapján 
a felől, hogy az értekezlet állandó bizottságának, részint 
személyes, részint levelezés út ; n való érintkezése folytán 
a mult évben újra több helyen megindult a belmissziói 
munka, és pedig mindenütt a legszebb sikerrel Fárado-
zásaikért köszönetét is fejezte ki az értekezlet. 

Tavalyi értekezletünk elhatározta, hogy a kolozsvári 
szeretetházban egy lelkészárva leányt fog neveltetni. E 
célra össze is gyűjtötte az eltartási díj felét; a titkár 
keresett is olyan leánykát, a ki a díj másik felét az orsz. 
lelkészárva gyámintézeitől nyert neveltetési járulékával 
kipótolja, — de ilyet nem talált, és a tervet nem lehetett 
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megvalósítani. Miután pedig a kolozsvári szeretetházba, 
az újabb intézkedés szerint csak erdélyi lelkészárvákat 
vesznek fel s így a terv keresztül nem vihető, az érte 
kezlet az e célra begyült összeget szeretetházi alapjához 
csatolta. 

Jelentette végül a titkár, hogy a szeretetházi alap 
összege jelenleg 521 kor. 52 fillér, — az értekezleti 
emlékkönyv alapja pedig 281 kor. 6 fillér. 

Az értekezlet tudomásul vette a jelentést és buz-
gólkodásáért köszönetet szavazott a t i tkárnak, s ugyanezt 
tette a felolvasókkal és az előadókkal szemben is. 

Az indítványok következtek végül s ezekből is bő 
rész jutott az értekezletnek. 

Petri Elek az okt. 31-ikének, a reformáció emlék-
napjának ünnepszerü jellegét hangsúlyozván, azt indítvá-
nyozta. hogy kéressék fel a kerület annak kimondására, 
hogy ezen a napon a nem felekezetünkhöz tartozó iskolák-
ban tanuló ref. növendékek felmentendők az iskolai tanu-
lás alól. Az indítványt az értekezlet elfogadta s a kerületi 
közgyűléshez felterjesztette. 

Hamar István arra hívta fel az értekezlet figyelmét, 
hogy állítólag van egy, a polgári anyakönyvvezetőknek 
szóló miniszteri rendelet, a mely szerint az áttérés csak 
azon esetben tekintendő bevégzettnek és törvényesnek, 
ha az illető nemcsak új egyházába felvétetését, hanem 
régi egyházából való elbocsáttatását is igazolja. Ez a 
rendelkezés, ha csakugyan van ilyen, a legnagyobb sére-
lem, mert tudvalevőleg a nem prot. felekezetek papjai 
sem elbocsátó bizonyítványt nem adnak, sem pedig anya-
könyvbe nem vezetik a kitérteket, s így az elbocsáttatás 
igazolható nem lévén, az áttérés lehetetlenné válnék. De 
ellenkeznék ez a rendelkezés a tételes törvénynyel is, a 
mely az említett megszorítást nem ismeri, sőt azt a két 
tanú által kiállítandó bizonyítványnyal épen kirekeszteni 
kívánja. Az értekezlet figyelmébe ajánlja ezt a dolgot a 
lelkészeknek s felkéri őket, hogy ha e tekintetben csak-
ugyan sérelemnek jönnének nyomára, azt orvoslás végett 
jelentsék be felettes egyházi hatóságaiknak. 

Ennek kapcsán Kulcsár Sándor lelkész felpanaszolta, 
hogy az egyházakat is érdeklő miniszteri rendeletek és 
utasítások nem közöltetnek a lelkészekkel, s felkérendő-
nek tartaná a kerületi közgyűlést, hogy azoknak, a püspöki 
hivatal útján leendő közlésére kérje fel a kormányt. 
Az értekezlet, miután tudomása szerint a bennünket ér-
deklő miniszteri rendeletek a kerülettel s általa a lelké-
szekkel közöltetni szoktak, az indítványt nem fogadta 
ugyan el ; de felkérni határozta a kerületi közgyűlést arra , 
hogy a Vécsey-féle törvények és rendeletek tárát a leg-
újabb időig egészíttesse és adja ki. 

Végül Hamar István azt az indítványt telte, hogy 
kérje fel az értekezlet a kerületi gyűlést arra, hogy keresse 
meg a kormányt az iránt, hogy az orsz. statisztikai 
hivatal havi füzeteiben újra közöltessenek a f. év elejétől 
kezdve kihagyott felekezeti népmozgalmi és vegyesházas-
sági statisztikai adatok. Az indítványt a közgyűlés el is 
fogadta. 

Ezzel ki lévén merítve a tárgysorozat és az indít-
ványok, végére jutottunk hosszú, de mindvégig érdekes 
értekezletünknek. A 137. dicséret 6-ik versénék elének-
lésével és Hamar István imádságával be is rekesztettük, 
azzal a meggyőződéssel, hogy nem végeztünk rosz mun-
kát, s hogy annak eredménye meg fog látszani az élei-
ben is. 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
Szentmártoni. 

Segédlelkészek elhelyezése. 
Sedivi Frigyes e. k. Mogyoród. Török Lajos h. 1. 

Alsó-Alap. Benedek Ede h. I. Tótfalu. Szigethy Bál in ts . I. 
Solt. Tóth Lajos m. I. Szeliste. Péntek Ferenc hitoktató 
Budapest. Vásárhelyi Zsigmond m. 1. Uj-Banovce. Bocsor 
Béla h. 1. Rónádfa. Schneider Pál m. 1. Beska. Varga 
Sándor m. 1. Ercsi. Bálint Károly h. 1. Törtei. Kozma 
Géza m I. Tiszakálmánfalva. Biczó Zsigmond h. 1. Bonyhád. 
Török József hitokt. kőbányai s. 1. Budapest. Érsek Elek h. 1. 
Tolna-Némedi. Fejes György h. 1. Lápafő. Halász István 
pusztai hitoktató, Kecskemét. Fábián János áll. hitokt. 
Budapest. Gsúthy László s. 1. Iványi. Horváth Antal m. 1. 
Pécs. Tokay István m. 1. Hatvan. I. Vitéz Kálmán áll. 
hitoktató Budapest. Barsi László h. 1. Szabadka. Keck 
Endre s. 1. Nagy-Székely. Kádár Lajos áll. hitoktató Buda-
pest. Kiss Zsigmond hitokt. Kecskemét. Baksay Árpád s. 1. 
Kecskemét. Pataky Dezső h. tanár Halas. Müller Lajos h. 
tanár Kecskemét. Baky Gyula s. 1. Kovácshida. Szüls 
Kálmán h. 1. Lajos-Mizse. Károsy Gyula h. 1. Vasad. 
Horváth József s. 1. Bogdása. Kovács Emil áll. hitokt. 
Budapest. Kovács Lajos áll. hitokt. Budapest. Csűrös 
István h. tanár Budapest. Szeles József s. 1. Vácz. Baky 
Ferencz s. 1. Terehegy-Bisse. Vas Árpád h. tanár Halas. 
Hamar György h. 1. Szánk. Elekes Imre h. tanár Gyönk. 
Székely József vall. tanár Budapest. Barkász Kálmán h. 1. 
S.-Endréd. Horváth József h. tanár N.-Kőrös. Bocsor 
Lajos áll. hitokt. Budapest. Szánthó Géza hitokt. Budapest. 
Biberauer Richárd bethesdai lelkész Budapest. Glöckner Ká-
roly nevelő Gyéres. Danóczy Antal h. tanár N.-Kőrös. Molnár 
János püspöki titkár Budapest. Murányi János s. 1. Czegléd. 
Kulifay István h. 1. Maradék. Eötvös Ferencz s. 1. Ó-Mora-
vicza. Körtvélyessy Zoltán h. 1. Félegyháza Kiss Ödön h. 
tanár Kun-Szent-Miklós. Erdős Lajos h. 1. Szent-Endre. 
Takaró Imre nevelő Révbér. Sörös Béla s. 1. Budapest. 
Kóréh Endre s. 1. Budapest. Kustár Dániel s. 1. N.-Kőrös. 
Kutassy Dezső s. 1. Tápió-Szele. Gál Antal s. 1. Halas. 
Kovács Lajos s. 1. Ó-Buda. Ifj. Kiss Áron áll. hitokt. 
Budapest. Pálfy Károly s. 1. Külföldön. Sáfár Béla s. 1. 
Seregélyes. Kulifay László h. 1. Csákvár. Kontra Aladár s. 1. 
Iváncsa. Makay Lajos szeretetházi igazgató Budapest. Mocsy 
Mihály s. 1. Kis-Csány. Fehér Gyula hitokt. Budapest. 
Moór Jakab s. 1. Torzsa. Marosi János h. 1. Rózsafa. 

Theol. akadémiai növendékek rendeltettek a követ-
kező helyekre: Kozma László h. 1. Büssü. Duzs Dezső s. 
1. Szabadszállás. Czuczan János s. 1. Ujvidék-Piros. Nagy 
Dénes h. I. Jászkerekegyháza. Gerenday László s. 1. Jász-
kisér. Szigety József s. 1. Kórógy. Kájel István s. 1. Bál-
ványos. Széles Sándor s. 1. Rákos-Csaba. Kovács Béla s. 1. 
Kocsér. Nyáry Pál s. 1. Szalk-Szent-Márton. Vass Kál-
mán s. 1. Lacháza. 

MISSZIÓÜGY. 
A Fagy pénteki Ref. Társaság »Erzsébet-

ház«-ának felavatása. 
Borús volt az ég, felhők takarták el a napot, de 

mégis kedves volt f. hó 19-ke mind a Nagypénteki Ref. 
Társaságnak, mind mindazoknak, a kik a krisztusi sze-
retetmunkák iránt érző lélekkel birnak. Kedves volt az a 
nap és lelkeinket magasztos öröm dobogtatta, mert Isten 
segítő kegyelmének, Krisztus megnemesítő szeretetének 
egy oly alkotása előtt állottunk meg megindult kebellel, 
a mely vigasztalólag, bátorítólag int felénk sok tekintet-



ben szomorúságra hangoló korunkban, s hirdeti, hogy él, 
hat, alkot a Krisztus lelke ma is. 

A Nagypénteki Ref. Tá r saság elzüllött gyermek-
menhelyét , az »Erzsébet-ház«-at avat tuk fel a k a m a r a -
erdőben f. hó 19-én. Hogy jött létre e menhely ? Hogy 
emelhetet t az ezelőtt hét évvel, csupán nyolc taggal meg-
alakult tá rsaság , tiz katasztrál is holdat tevő saját terüle-
tén egy ha ta lmas , kétemeletes, mindentéle mellékhelyi-
ségekkel ellátott és az igazgatón és a szolgaszemélyzeten 
kivül 50 szegény, elhagyatott gyermek befogadására 
a lka lmas épületet ? Hogyan ? A nagy Istennek segítségé-
vel, Krisztusnak szerelmével s a szeretet által áthatott 
lankadat lan munkával . 

Lapunk nagyobb ismertetésekben és kisebb közle-
ményekben sokszor szólt már a Nagypénteki Református 
Társaságról , annak lankadatlan, de mindig zaj ta lan mun-
kálkodásáról , s azért felesleges volna annak történetét rész-
letesen e lmondanunk ; főbb vonásaiban azonban talán 
nem lesz felesleges vázolnunk. Hadd álljon e Társaság 
célja, munká ja , sikere előttünk például arra , hogy mit 
tehet ma is a Krisztus szerelme és a keresztyén ember-
nek a krisztusi szeretet által vezérelt s az által megszen-
telt odaadó munkálkodása . Szükség van erre a példára, 
mert még mindig nem tudjuk megérteni egymást abban, 
hogy mik is azok, a m e l y e k a m i maga ta r tásunkra valók; 
még mindig habozunk, bizonytalankodunk és ret tegünk, 
a helyett, 'hogy Istenben bizva s a Krisztus Lelke által 
lelkesítve munkához látnánk, s ha tnánk, alkotnánk, gyara-
pi tanánk anyaszentegyházunk felvirágoztatására és Isten 
országa ha tá ra inak terjesztésére. 

A Nagypénteki Ref. Társaság 1893. április havá-
ban, nagypénteken alakult meg nyolc taggal. »Nevét — 
a mint a Társaság által az »Erzsébet-ház « felavatása 
alkalmából kiadott jelentés mondja — az alakulás napjá-
tól kölcsönözte, s a társaság irányát is a nagypénteki 
vallásos hangulat adta meg. Az alapítókat a Krisztus esz-
ményi életpályája, a gyermekek iránti szeretete lelkesíté 
a r r a a gondolatra , hogy a nagy szenvedőt necsak könyezve 
kisérjék lelki szemeikkel a Golgotára, de épen a könyek-
től elhomályosult szemek legyenek látókká, s lássák meg 
ember társa ik nyomorá t is, s igyekezzenek segíteni, még 
pedig nem a szükséget és Ínséget pi l lanatra enyhítő, 
hanem az elárvult ember t egész életére megmentő krisztusi 
szeretettel. Ez okból a tá rsaság a gyermekek felé fordult, 
s az elhagyatottság következtében beállani szokott elzül-
lésen s erkölcsi nyomoron, a megelőzés elve szerint, a 
nevelés által akar t segíteni. Oly intézeteket kívánt tehát 
felállítani, melyek az elhagyott gyermekeket tisztességes 
emberekké, a társadalom hasznos tagjaivá neveljék*. 

A krisztusi szeretetből és könyörületből fakadt kis 
társasag, alakulása után azonnal egy telket vásárolt Budán 
és megkezdte az alkotás nemes munká já t . 1895-ben véd-
nökévé a minden nemesért buzgó Hegedűs Sándorné 
Jókai Jolánt , női elnökévé gróf Festetits Andorné Prja-
csevich Lenke úrnőt választot ta meg, s ezek vezérlete 
alatt megalkotta a hölgy választmányt , a mely azóta lan-
kadat lan buzgalommal fáradt , gyűjtött, lelkesített a férfiak 
mellett. Gyűjtöttek a templomokban s a társaságban, hang-
versenyeket , felolvasásokat rendeztek, jótékony sors já ték-
hoz képeket, szobrokat szereztek, s megmozdítot tak minden 
követ, hogy a nemes eszme testet ölthessen. Felkaroltat ták 
az ügyet a vidéki gyülekezetekkel, a társadalommal , inté-
zetekkel, s oly mozgalmat támasztot tak, hogy elvégre a 
főváros, a kormány, József főherceg, sőt Ó Felsége a 
király figyelmet is fel tudtak kelteni a nemes eszme iránt. 
A főváros 30 ,000 korona építési segélyt szavazott meg a 
menedékházra s 10 gyermek ápolására alapítványt t e t t ; 

a földmivelésügyi miniszter a budaörsi ha tárban fekvő 
Kamara-erdőben kedvezményes áron 10 kat. hold, gyö-
nyörű fekvésű területet s a kert berendezésére és beül-
tetésére szőlővesszöket és facsemetéket ado t t ; a közok-
tatásügyi miniszter nagyobb évi adománynyal járult hozza 
a felállítandó intézet jövő fenmaradásához; a belügy-
miniszter az orsz. betegápolási alapból adott évi szub-
vencióval ; a kereskedelmi miniszter szállítási kedvez-
ményekkel jött a társaság segítségére; a pénzügyminiszter 
pedig a jótékonycélú állami sorsjátékban való részesedést 
eszközölte ki. József főherceg a társaság örökös tagjai 
közé lépett, — Ő Felsége a király pedig magánpénztárá-
ból 600 koronát kegyeskedett adotnanynzni. 

A kitartó és buzgó munkát meg is áldotta az Isten. 
A ma már 634 tagot számláló, 214.602 kor. 84 fillér 
vagyonnal és 41,904 kor. 02 fillér a lapí tványnyal ren-
delkező társaság a mult évben elhatározta, hogy meg-
testesíti az eszmét és felépíti a menedékházat . Mult évi 
aug. 25-én meg is kezdték az építkezést a kamara-erdei 
telken, 36 ,500 frt költség-előirányzattal, s ez évben, Isten 
segedelmével be is végezték. Ott áll ma már , magas domb 
tetején a kétemeletes intézeti hajlék, s mellette külön 
még két földszintes épület, a mellékhelyiségek befogadá-
sára, s hirdeti Istennek örök kegyelmét, a Krisztusnak 
élő és ható szeretetét. Ott vannak mar benne a szegény 
apát lan, anyátlan, vagy szülőik által elhagyott gyermekek, 
hogy a Krisztus szeretetének melegénel talaljanak otthont 
s nevelkedjenek j avá ra a hazának, egyháznak, emberi 
t á r s ada lomnak! 

A krisztusi szeretet által emelt e hajlékot avattuk 
fel s adtuk át szent rendeltetésének f. hó 19-én. A fel-
avatási ünnepélyt magasan kiemelte a hasonló ünnepé-
lyek közül az az örvendetes és hálás szívvel fogadott 
tény, hogy koronás királyunk nemcsak hogy kegyelmesen 
megengedte, hogy a menedékház néhai szeretett király-
nőnk nevéről »Erzsébet-menedékház »-nak neveztessék, 
hanem Széli Kálmán miniszterelnököt legkegyelmesebben 
megbízni méltóztatott, hogy annak felavatási ünnepelvén 
legmagasabb személyét képviselje. 

Részint a közlekedési miniszter által nagylelkűen a 
kedvezményes áron rendelkezésre bocsátott külön vonaton, 
részint fogatokon menve, délelőtt fél tizenegy órakor már 
nagy és illusztris közönség gyúlt egybe a menedekháznál , 
hogy méltóképen fogadja a király képviselőjét. A jelen-
voltak közül felemlítjük a következőket : Hegedűs Sándor 
keresk. miniszter, Burányi Ignác földmív. miniszter; a 
társaság tiszti k a r á b ó l : Hegedűs Sándorné védnöknö, 
Wlassics Gyuláné tiszteletbeli elnöknő, gróf Festetits 
Andorné és dr. Kiss Áron elnökök, Csiky Kálmánné és 
Siöts Albert alelnökök, Pulszky Ferenczné és Takách 
László gondnokok, Borosnyay Oszkár ellenőr, dr. Kiss 
Károly ügyész, dr. Varga Bálint és H. Kiss Aladár jegy-
zők, Török Á r p á d ; a választmány tagjai közül: Heinrich 
Gusztávné, Lánczy Gyuláné, Parall Ferenczné, Bernárd 
Lajosné, Csánky Dezsőné, Hallay Ferenczné, Jalsovitzkv 
Sándorné, dr. König Gyuláné, Pótsa Ferenczné. Szilassy 
Aladárné, Szőts Farkasné , Takách Lászlóné, — Háliay 
Ferencz, dr. Hegedűs Loránd, Jalsovitzky Sándor, Laky 
Dániel, Petri Elek, Szőts Farkas stb., továbbá gróf Festelits 
Andor, Széli Ignácz és Gullner Gyula belügyi államtit-
károk, Beniczky Ferencz főispán. Beniczky Lajos alispán, 
Tahy főszolgabíró, Csatáry Lajos min. tanácsos, Tóth 
József tanfelügyelő, Hollán Sándor és legifj. dr. Szász 
Károly min. titkárok, Koncz Imre esperes, Farkas József 
és Hamar István theol. tanárok. Papp István mórágyi 
és Molnár Sándor madoesai lelkeszek. Fábián Janó* 
vallá^lanár, Gergely Antal, Váinossy Mihály igazgató, 



Kovács János pedag. igazgató, — Vargha Gyuláné. Petri 
Elekné, Haypál Benőné, dr. Farkas Elemérné, Hegedűs 
Rózsika. Zipernovszky Károlyné stb. 

A Pestről fogaton jövő Széli Kálmán királyi kép-
viselőt Budaörs határszélén Beniczky főispán üdvözölte 
a törvényhatóság részéről, majd pedig a menedékház 
kapujában Hegedűs Sándorné fogadta szép beszéddel. 

Majd bevonultunk az intézet tágas nagytermébe s 
kezdetét vette a felavató ünnepély. A budapesti ref. theol. 
ifjúság éneke után S'ász Károly püspök úr tartotta meg-
indulástól remegő hangon a felavató imádságot, majd 
pedig Haypál Benő budai lelkész mondott szép egyházi 
beszédet 2. Kor. 10 : 4. alapján. Felmutatta a társada-
lom vérző sebeit, azt a lelki gondozás hiányából, a testi 
lelki nyomorból és züllöttségből származott sok gonosz-
ságot, mely azokat vágta, s ezekkel szemben az egyház-
társadalmi munkát szent harcnak tekintve, a lelki fegy-
verekkel: a hittel, szeretettel, könyörülettel, áldozatkész-
séggel való küzdelem szükségességét hirdette. 

A záró ima és a theológusok éneke után dr. Kiss 
Áron ügyvivő igazgató üdvözölte hódoló érzelmekkel a 
király képviselőjét; mondott köszönetei mindazoknak, a 
kik a társaságot szent célja elérésében szellemi és anyagi 
eszközökkel támogatták, s kérte az intézetnek a király 
nevében megnyitását. Széli Kálmán erre a következő 
beszédet mondotta: 

»0 császári és királyi felségének, a mi urunk és 
királyunknak legkegyelmesebb!) parancsából jelenlem itt 
meg, hogy részt vegyek ezen a lélekemelő felavatási 
ünnepélyen. 

Az emberi sziv legszebb érzése, a jótékonyság erénye, 
az emberszeretet alkotta meg ez otthont. Az emberi sziv 
legnemesebb érzése, a hála és a kegyelet kötötte azt össze 
a mi megdicsőült királynénk szent, nevével és emlékével. 

Elvesztettük őt, a ki az égből szállott alá, hogy 
meghozza az ég legszebb adományait a magyar nemzet-
nek : a békét, az engesztelékenységet, a bizalmat és a 
szeretetet. Elvesztettük őt, a ki, midőn ezekkel az égi ado-
mányokkal közelített a magyar nemzethez, az ő csodás 
lényével, az ő varázsával meleget és fényt árasztott a 
nemzet szivébe. Elvesztettük ő t a ki midőn az ő bűbájos 
szavával a nemzet hangján, a nemzet nyelvén szólította 
meg a nemzetet, mintha még egyszer megszerettette volna 
a magyar emberrel az ő nyelvét, a melyet édes szüleitől 
örökölt és imád. 

Elszállott tőlünk; elszállott innét oda, a h o n n é t jött. 
Innét, a hol úgy ékesítette a trónt, mint a hogy nem 
díszítette előtte senki. Ő, a ki szeretettel és melegséggel 
töltötte el a magyar nemzet szivéf mint előtte senki. 

Halhatatlan ő fent, halhatatlan itt is, a nemzet 
szivében. A mig magyar ember szereti hazáját , a mig 
magyar ember beszéli és szereti nyelvéi, addig hálá-
val és örök szeretettel fogja áldani Erzsébet királyné em-
lékét. 

Ezt az Otthont önök az ő dicső, szent nevére keresz-
telték. És jól cselekedtek. Nem lehet méltóbban meg-
örökíteni őt, mint ilyen kegyeletes cselekedetekkel; és a 
hány köny ebben az Otthonban fel fog száradni, a 
hány sziv és lélek megmarad erkölcsösnek és vallásos-
nak, és a hány hazafiassá nevelődik és az marad : meg-
annyi emléket állítanak önök a mi dicső királynénk-
nak, a legszebbeket, a legmaradandőbbakat , a legértéke-
sebbeket. 

Ő felsége legkegyelmesebb urunk parancsából az ő 
legmagasabb elismerését van szerencsém kijelenteni mind-

azoknak, a kik e szép, hazafias, emberbarát i intézetnek 
létrehozásán fáradoztak. 

Isten áldását kérem ez intézetre és Isten áldását 
mindazokra, a kik azt létrehozták, és ezzel az intézetet 
megnvitottnak nyilvánítom*. 

A megnyitás hivatalos része ezzel véget érvén, 
T a k á c h László ügyvivő gondnok vezetése mellett az inté-
zet megtekintésére indult a közönség. Mielőtt azonban a 
nagyteremből kivonultunk volna, még egy szép dolognak 
voltunk tanúi. A Társaság, hogy némileg meghálálja 
Hegedűs Sándorné úrnő sok fáradozásait, lefesttette arc-
képét. a melyet Szőts Albert csinos beszéddel leplezett 
le, kedves meglepetésére a megtiszteltnek. 

Azután bejártuk az Erzsébet menedékház szép, cél-
szerűen berendezett helyiségeit. Az egyik teremben ott 
vártak reánk a ház lakói, a szegény, elhagyatott gyer-
mekek, élükön a buzgó igazgatóval, Makay Lajossal és 
nejével. Intézeti ruhaban, csinosan, tisztán, üde arczczal 
állottak a szegény gyermekek. Istenem! milyen rongyosak 
szurtosak, züllöttek voltak ezek csak pár héttel is ezelőtt, 
s ime a keresztyéni szeretet és könyörület mivé tette 
őket! S milyen megindító volt hallani, a mikor azokról 
a piciny ajkakról, a melyek csak nemrégen még egyebet 
sem tudtak mondani szitoknál és durvaságnál, felhangzott 
a szeretet Istenét magasztaló ének és imádság! Oh bizo-
nyára Istennek áldása fog megnyugodni ezen hajlékon, 
annak alkotóin és vezetőin! 

Bejárva a tágas, szellős, mindenütt a legcélszerűb-
ben berendezett helyiségeket, a menedékház kertjébe vo-
nultunk fel, hol a notabilitások Erzsébet-fákat ültettek a 
nagy nap emlékére. 

A távozó királyi képviselőhöz gróf Festetits Andorné 
intézett búcsúbeszédet, megköszönve a miniszterelnök meg-
jelenését és kérve a Társaság hódolatteljes érzelmeinek 
a Felség előtt leendő tolmácsolását. 

A királyi képviselő távozása után újra az épületbe 
vonultunk be, hol az étkező teremben gazdag hideg büffé 
várakozott a vendégekre. Kedves beszélgetések közt köl-
töttük el az Ízletes hideg ételeket, s a különböző rendű 
és rangú vendégeknek bizalmas összevegyülése, mint egy 
nagy családdá összeolvadása, méltó befejezése volt a szép 
ünnepélynek. 

Ott áll már a keresztyéni szeretetnek áldott haj léka, 
homlokán e felirattal : »A nagypénteki Ref. Tarsaság 
Erzsébet Menedékháza« s jobb oldalán a halhatatlan em-
lékezetű Erzsébet királyné eme mondásával : »Neveld a 
gyermekeket munkára : megél és jó marad!« Ott él már 
benne csaknem 50 szegény, elhagyatott, züllésnek indult 
gyermek, otthont, szeretetet, keresztyéni gondos nevelést 
találva! Álljon is időtlen időkig, s a kegyelem Istenének 
áldása és a Megváltónak szerelme nyugodjék meg raj ta 
és munkáján! Óh. de mily kicsiny, mily szűk és elégtelen 
a hajlék mindazok befogadására, a kiknek nincs otthonuk 
s a kik ki vannak téve a testi és lelki elzüllés veszedel-
mének ? ! Ne csak álljon azért a bajlék, de bővüljenek is 
annak határai, hogy ne csak félszáz, de száz és ezer 
rászorultnak adhasson falai között menedéket s vezérel-
hesse el azokat a legboldogabb otthonba, a legjobb atyá-
hoz, a legjobb testvérhez: a kegyelem Istenéhez, a meg-
váltó Krisztus Jézushoz, az is tenországába! 

De hogy állhasson és bővülhessen, ahoz Istennek 
és az ő szent Fiának áldásán kivül a mi emberi segít-
ségünk is szükséges. Ne legyünk azért iránta közönyösek, 
hanem ellenkezőleg: szellemi, erkölcsi és önzetlen anyagi 
támogatásunkkal álljunk melléje, tudva azt, hogy Urunk 
mondása szerint, ha egy ily gyermeknek, gondját felvesz-



s z ű k : Ó néki veszszük fel gondját. Éljen ez a tudat 
mindnyájunk lelkében; vezéreljen cselekedeteinkben, — 
s ha ez él s ez vezérel, akkor nem hiába fáradtak az 
építők: állani, virágozni, növekedni fog, a mit alkotának, 
nem a magok, hanem Istennek és a Jézus Krisztusnak 
dicsőségére! H. l. 

E G Y H Á Z . 

Dunamelléki egyházkerületünk közgyűlése f. 
hó 25-én öt napi tanácskozás után az esti órákban véget 
ért. Erős munkát végzett, mert nagyon sok tárgya volt 
s mert a bizottságok is nagyobb részben a közgyűlés 
napjain, a délutáni órákban tartották üléseiket, a mi 
bizony nincs előnyére az ügyek nyugodt előkészítésének. 
Ugy halljuk, hogy ezt igen helyesen jövőre akként szándé-
kozik megváltoztatni az elnökség, hogy a bizottságokat 
a közgyűlés előtt összehívja. Azt azonban elismeréssel 
kell kiemelnünk, hogy gondnokaink és világi tanácsbiráink 
az üléseken példás pontossággal jelentek meg és élénk 
érdeklődéssel vettek részt a tanácskozásokban. Tisza Kálmán 
Darányi Ignác, Hegedűs Sándor, Cseh Ervin, Szilassy 
Aladár, Teleki József, gróf Ádám András, Vécsey Tamás, 
Puky Gyula, Veszprémi János eleitől végig ott1 voltak 
az üléseken Annál feltűnőbb volt, hogy két egyházmegye 
gondnoka, a kik korábban sem voltak szorgalmas láto-
gatói az üléseknek, az idei gyűlésnek feléje sem néztek 
és még távolmaradásukat sem látták szükségesnek be-
jelenteni. 

A b e l m i s s z i ó i e g y e s ü l e t e k kérdésérő l , Raffay 
Sándor pozsonyi evang. thol. tanar tollából vezércikket 
közöl az Evang. Egyh. és Iskola legutóbbi száma. E cikk 
oly félreértésekkel s oly szándékok imputálásával tár-
gyalja a belmissziói egyesület kérdését és a pozsonyi 
belmissziói gyűlést, a melyeket ez az ügy és annak vezetői 
épen nem érdemelnek meg. Addig is, mig erre a cikkre 
érdemlegesen reflektálhatunk, csak annyit mondunk, hogy 
legnagyobb bajunk legfontosabb kérdéseink körül az, 
hogy még mindig nem tudjuk egymást megérteni, s ebből 
a meg nem értésből fakadt Raffay cikke is. Hiszszük azon-
ban, hogy a megértés ideje nemsokára el fog jönni s 
az az »alkotmányos e l temetésére itélt belmisszió lesz anya-
szentegyházunk újjászülője. 

L e l k é s z i ér t ekez l e t . Az ág. evang. egyetemes gyűlés 
első napján délután egyetemes lelkészi értekezlet fog 
tartatni az evang. főgimnázium nagytermében, a melynek 
targyai lesznek: a lelkészfiakat segélyző egyesület alap-
szabályai; Kruttschnitt Antal felolvasása: »Védekezés a 
szekták és a felekezetnélküliség ellen«; Margócsy Kálmán 
indítványa a segédlelkész-hiány ügyében és netáni egyéb 
indítványok. 

A nagyenyedi ref. egyházmegye f. hó 8. és 9. 
napjain tartotta meg Nagyenyeden lelkészi értekezletét. Az 
értekezlet előtt tartott istentiszteleten Szécsy Ferenc felvinci 
lelkész tartott egyházi beszédet. Sándor János esperes 
elnök, rámutatva megnyitó beszédében a felekezeti ver-

senyre, hangsúlyozta, hogy ebben a kálvinista egyház 
csak úgy állhat meg, ha az egyszer a Krisztusban vetett 
fundamentomon, papok és világiak egyesülve s vállvetve 
építenek. Ezután megállapították az értekezlet alapszabá-
lyait s megválasziották a tisztikart és a választmányt. 
Elnökök lettek Zevk Dániel gondnok és Sándor János 
esperes. Volt az értekezleten két felolvasás is. Az egyiket 
Szilágyi Farkas n.-enyedi lelkész tartotta »A magy. r. kath. 
egyház 900 éves jubileumi ünnepe, szent István király-
ünnepe és a magyar protestantizmus* cim alatt, s felolva-
sását azzal az indítványnyal rekesztette be, hogy a prot. 
egyház is gondoskodjék a 900 éves fordulónak alkalmas 
módon való megünnepléséről és találja módját annak, 
hogy első István király ünnepe a prot. egyházban is meg-
tartassák. Az indítványt az értekezlet a kerületi értekez-
letre terjeszti fel. — A másik felolvasó Ujváry István 
rnaros-ludasi lelkész volt, a ki az egyházi teherviselést 
szabályozó törvényes intézkedésekről szólt és az (erdélyi) 
egyházi törvény 247. §-ának módosítását hozta javaslatba. 
A javaslat az egyházmegyei közgyűléshez tétetett át. — 
Végül felterjesztést tettek a kerületi értekezlethez a Nagy 
Péter-féle Agendás könyv és Révész B. Vasárnapi és 
ünnepi imáinak újabb kiadatása iránt. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A tihanyi ref. egyház meghívás 
útján Vörös Pált választotta meg lelkipásztorává. 

L e l k é s z a v a t á s . A dunamelléki ref. egyházkerület 
újonnan választott lelkipásztorait f. hó 21-én avatta fel 
Szász Károly püspök úr és az esperesi kar. Felavattat-
tak : Ádám Imre kölkedi, Borsos István etyeki, Csáki 
István felcsuthi, Hanlcó Gyula csabdii, Kerecsényi Zoltán 
dömsödi, Molnár Sándor magyar-gyönki és dr. Vásár-
helyi József makádi lelkészek. — Adjon az Ür az uj 
pásztoroknak erőt, kitartást szent hivataluk folytatására 

A viszlói templom százéves ünnepe. A baranya-
viszlói ref. gyülekezet temploma 100-ik esztendejét érte 
meg ez évben. Alapköve 1800 május 26-án tétetett le. 
Az egyház a 100 éves fordulót szépen megünnepelte, 
még pedig nemcsak ékesen hangzó beszédekkel, hanem 
ékes tettekkel. Ó-templomát, tornyát megújíttatta; templo-
mába új szószéket, új úrasztalát (márványból) s új orgonát 
állíttatott. Diszes szószék- és úrasztali térítőkét, valamint 
ezüst kelyhet vásárolt. Az egész költség, a mely csak-
nem eléri a 8000 koronát, minden egyházi adókivetés 
nélkül ügy gyűlt össze közadakozásból, közmunkából és 
községi segélyből. Úrasztali terítőkre és kehelyre az egy-
ház nőtagjai gyűjtöttek maguk között. Az ünnepély a 
környékbeli papság és lakosság, valamint a világi ható-
sagok jelenlétében példás rendben folyt le. Felavató beszé-
det és imát Morvay Ferenc egyházmegyei főjegyző mondott 
ékes nyelven, szívhez szóló tárgygyal. (Dányi Gábor espe-
res betegségével mentette elmaradását s szép levélben üd-
vözölte az. egyházat.) — Az űj orgona megszólaltatása után 
egyházi beszédet Lukácsy Imre helyi lelkész mondott a 
Jel. XXI: 5. alepigékről, foglalkozván az egyház és tem-
plom múltjával is egyúttal. Keresztelt Kiss Lajos csarnotai 
lelkész. Nagy Imre és Aracs Gyula egyházmegyei aljegy-



zők úrvacsorát osztottak. Egyszerűségében felemelő volt 
az ünnep. Nem az elhangzó beszédek tették a z z á ; — 
nem is az alkalom, mely a szónoki beszédeknek tárgyat 
nyúj tot t ; hanem a gyülekezet buzgalmának s áldozat-
készségének tettekben nyilatkozó bizonyítéka, — a látható 
tény. — Az egyház lelkésze ez alkalomra megírta az 
egyház és templom történetét; mely november hó elején 
hagyja el a sajtót 4 — 5 kis ívnyi terjedelemben s egy 
képpel, mely a régi templomot, paplakot, iskolát s az új 
községházát ábrázolja. Megrendelhető 1 korona előleges 
beküldése mellett bérmentve a lelkészi hivatalnál. Viszló 
Haranyam. Posta helyben. 

A m á r a m a r o s - u g o c s a i ref. e g y h á z m e g y e rend-
kívüli közgyűlést tartott f. hő 16-án Halmiban, a mely-
nek egyetlen tárgya az ú jonnan választott esperesnek, 
Szikszay Zoltánnak hivatalába bevezetése volt. A köz-
gyűlést istentisztelet előzte meg, a melyen Varga Károly 
halmii lelkész mondott imádságot. A gyűlést Sárkány 
Lajos helyettes esperes nyitotta meg. A megválasztatásról 
szóló jegyzőkönyv felolvasása után az új esperes nyom-
ban letette a hivatali esküt. Sárkány elnök melegen üd-
vözölte az új esperest az egyházmegye nevében, a mely 
után Szikszay elfoglalván esperesi székét, szép beszédben 
köszönte meg a benne összpontosult bizalmat. Beszédében 
a felekezeti közöny és a felekezeti türelmetlenség meg-
győzését s a protestáns öntudat erősítését és az egyházias 
élet emelését hangsúlyozta. — A szép beiktató gyűlésen 
a szomszéd egyházmegyék is képviseltették magukat. 

T e m p l o m a v a t á s . A sajó-vámosi ref. egyház f. hó 
7-én avatta fél újjáalakított templomát. A felavatást Kun 
Bertalan püspök végezte. Az istentiszteleten az ünnepi 
beszédet Mindszenty Imre s.-kazai lelkész mondotta ; 
Gergely Antal budapesti gyűjtőfogházi és Elek József 
bábonyi lelkészek úrvacsorát osztottak, Bartlia Mihály 
helybeli lelkész pedig az egyháznak és a templom-reno-
válásnak a történetét olvasta fel. Ez utóbbinak lapjain 
arany betűkkel van feljegyezve herczeg Odescalchy Gyu-
láné szül. Dégenfeld grófnő neve, a ki 10,000 koronás 
adományával segítette a gyülekezetet czélja eléréséhez. 

A b ihar i ref. e g y h á z m e g y e közgyűlése folyó hó 
18-án Nagyváradon folyt le, Ritoók Zsigmond gondnok 
és Szabó Károly esperes elnöklete alatt. Az esperesi jelen-
tés legnagyobb részben megnyugtató és fölemelő ténye-
ket konstatált. Kimondták az egyházi könyvtárak szerve-
zésé t ; helybenhagyták a nagyváradi leányinternátus költ-
ségvetését, s a lelkészi gyámintézetnek juttatni szokott 
államsegélyt az internátussal kapcsolatban felállítandó 
tanílónőképezde céljaira ajánlották fel. 

A k o l o z s - k a l o t a i ref. e g y h á z m e g y e folyó hó 14. 
és 15. napjain tartotta közgyűlését Bánffy-Hunyadon. Az 
adminisztratív ügyek elintézésén kivül kimagasló része 
volt a gyűlésnek Deésy Gyula esperes jelentése, a mely 
behatóan foglalkozott a klerikálizmus sötét törekvéseivel 
is és a papságot és a híveket éber őrködésre hivta fel. 
Hibáztatta a konvent eljárását az »erdélyi püspök« cim 
kérdésében és a sérelem teljes orvoslását sürgette. — A 

közgyűlés után papi értekezlet volt, a mely kimondta 
egyházi értekezletté alakulását és megválasztotta az új 
tisztikart. 

Veszteségeink a vegyesházasságok körül. Az 
orsz. statisztikai hivatal kimutatása szerint tavaly Magyar-
országon 16,269 vegyesházasságot kötöttek és ezeknél 
3315 esetben kötöttek a jegyesek egyezséget a születendő 
gyermekek egy vallásban nevelése iránt. Az egyezségek 
körül a róm. kath. egyház nyeresége 1312, a görög 
katholikusé 12. A többi egyházak mind vesztettek, és 
pedig a reformátusok 568, a lutheránusok 495, az uni-
táriusok 20, a görög keletiek 187, a zsidók 53 esetben-

A k ü k ü l l ő i ref. e g y h á z m e g y e Dicső-Szent-Marton-
ban tartotta meg közgyűlését f. hó 16-án. A gyűlés előtt 
néhai Kovács Elek, volt esperes és örökös tanácsbiró 
gyászistentiszteletét tartották meg, a melyen Nemes 
Árpád esperes imája után Dali István szász-csávási lel-
kész mondott emlékbeszédet. A közgyűlésen helyeslő 
tudomásul vették az esperesi jelentést és annak kapcsán 
kimondták, hogy az iskolai év végén az egyházi ének-
lésből és a katekhizációból nyilvános vizsgálat tartandó. 
Hasonlóképen tudomásul vették az egyházmegyei tanács 
működéséről s az egyházközségek számadásairól szóló 
jelentéseket, és megállapították az egyházmegyei közpénz-
tár jövő évi költségelőirányzatát. Végül kimondta a 
gyűlés, hogy az egyetemi prot. theologiai fakultás felállí-
tását jogosnak és szükségesnek tartja. 

I S K O L A . 

A békéscsabai evang. Rudolf-gimnázium fel-
a v a t á s a f. hó 18-án történt meg nagy ünnepélyességgel, 
a lapunkban (41. szám) már közlött programm szerint. 
A felavató ünnepélyen a közoktatásügyi kormányt Zsi-
linszky Mihály államtitkár képviselte, a kit bandériummal 
fogadtak és fáklyászenével tiszteltek meg. 

A debreczeni prot. egyetem bölcsészeti fakul-
t á s á r a dr. Bihari Mór pesti ügyvéd 1000 korona ala-
pítványt tett. 

A d e b r e c z e n i t a n á r i kör f. hó 14-én ünnepies 
közgyűlést tartott. Ünnepiessé tette e gyűlést az a körül-
mény, hogy a középiskolai tanáregyesület központi igaz-
gatóságának küldöttsége, élén Beöthy Zsolt elnökkel ez 
alkalommal adtak át a kör elnökének, Dóczy Imrének 
az orsz. tanáregyesület tiszteletbeli tagjává megválaszta-
tásáról szóló oklevelet. A gyűlést megnyitó elnöki beszéd 
után Beöthy Zsolt szép, Dóezy érdemeit kiemelő beszéd 
kíséretében nyújtotta át az oklevelet, a mit Dóczy meleg 
szavakkal köszönt meg, kijelentve, hogy minden erejét és 
tehetségét ezután is a magyar köznevelés érdekeinek 
munkálására szentelendi. — Ez ünnepélyes aktus elvég-
ződése után jegyzőkönyvileg mondott köszönetet a kör a 
kultuszminiszternek azért a nagyfontosságú javításért , a 
mely az 1901. évi állami költségvetésben a tanárok ügyé-
ben történt. A tisztújítás megejtése után, a melynek során 



elnökké Dóczy Imre , alelnökké Vurady Károly, t i tkárrá 
Kardos Albert, pénztárossá dr. Nagy Zsigmond válasz-
ta t tak meg, — a gyűlés a debreczeni ipartestületnek a 
polgári iskolák ügyében kelt át iratát örömmel fogadta és 
re ferá lás végett Várady Károlynak adta ki. A gyűlésen 
ezután Kardos Albert tar tot t előadást az iskolai túlzsúfolt-
ságról. 

A debreceni ev. ref. főiskola igazgatótanácsa 
f. évi november hó 2-án tar t ja gyűlését, melynek szá-
mos tárgya lesz. A fontosabbak a következők : 1. Gaz-
dasági albizottság jelentései és javaslatai. 2. Igazgatók 
jelentései. 3. Bizottsági javaslat a párba j törvényről (elő-
adó dr. Bartlia Béla). 4. A theol. t aná rka r véleménye az 
egyetemmel kapcsolatban tervezett prot. theol. fakultás 
t á rgyában (előadó Eröss Lajos.) 5. Gimnáziumi felügyelő 
jelentései. 6. A főiskolai anyakönyvtá r államsegélye (elő-
adó Erőss Lajos). 7. Jelentés a főiskola korszerű fejlesz-
tésére vonatkozó t anárkar i szerves munkálatról . E nagy 
e labora tum kinyomatot t s egy füzetben 80 4° lapot tesz 
ki. Előbb a jelen, azután a jövő szükségleteit muta t ja ki 
szakonként . A feltüntetett szükségletek oly óriási mérve-
ket öltöttek immár , hogy csak a jelen szükségleteinek 
el lá tására , hozzátevőleges számítás szerint, közel 2 millió 
korona kellene. Ezenkívül lenne aztán még a kollégium-
nak szintén tetemes költséget igénylő, korszerű jövő fej-
lesztése. A jelen szükségletei által okozott, má r most ki-
számítható évi költségtöbblet röviden összefoglalva e z : a 
theologián 8 4 5 0 k . ; a jogakadémián 14,200 k. ; akad. 
közös szükségle tek: 3000 k . ; főgimnáziumban 28 ,760 k.; 
taní tóképzőben 15,020 k. Összesen: 69,430 k. Egyszer s 
mindenkori szükségletek főgimnáziumban : 46 ,450 kor . ; 
taní tóképzőben: 30 ,602 k.; összesen: 77,052 korona. A 
még most ki nem számítható költségek, főleg az épület 
korszerű átalakí tásánál is, szintén jókora összeget kép-
viselnek. Hogy honnan teremti mindezt elő a tiszántúli 
egyházkerüle t? — azt majd bölcsesége fogja meghatározni , 
ha ugyan vissza nem retten az óriási feladattól s a tol-
dozás-foldozás gyakorlott rendszeréhez nem fordul. De 
ezzel a dolgon nem lesz segítve, s a szükségletek a kor-
ral együtt folyton szaporodnak, mig a kollégiumot valóban 
kritikus helyzetbe nem sodorják. Ide is illik, a mit az 
írás mond : »A mit akarsz cselekedni, hamar cselekedjed!* 

Középiskoláink miniszteri látogatói. Középisko-
láink meglátogatásával s azokban az állami felügyelet 
gyakorlásával a következőket bizta meg az idei iskola-
évre a közoktatási miniszter: A dunamelléki ev. ref. egy-
házkerület főhatósága alá tar tozó budapesti főgimnáziumra 
nézve Erődi Béla dr.-t, a nagykőrösi, kecskeméti és halasi 
főgimnáziumokra és a kun-szent-miklósi a lgimnáziumra 
nézve Francsics Norbertet , a gyönki a lgimnáziumra nézve 
Spitkó Lajost ; a dunántúli ev. ref. egyházkerület főható-
sága alá tartozó pápai főgimnáziumra nézve Németh 
Antal dr.-t, a csurgói főgimnáziumra nézve Spitkó Lajost ; 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tar-
tozó miskolci és sárospataki főgimnáziumokra nézve Géresi 
Kálmánt , a r imaszombati egy. protestáns főgimnáziumra 

nézve Dunay Ference t ; a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
főhatósága alá tartozó debreceni, mezőtúri, kisújszállási 
és hódmezővásárhelyi főgimnáziumokra, valamint a ha jdú-
böszörményi, karcagi és hajdu-nánási gimnáziumokra nézve 
Géresi Kálmánt, a békésire nézve Nátafalussy Kornélt, a 
szatmári és máramaros-sziget i főgimnáziumokra nézve pedig 
Szieber Edét; az erdélyrészi ev. ref. egyházkerület főhatósága 
alá tartozó kolozsvári, marosvásárhelyi , nagyenyedi, székely-
udvarhelyi és zilahi főgimnáziumokra nézve Kuncz Eleket, 
a sepsi-szentgyörgyi és szászvárosi főgimnáziumokra nezve 
Elischer Józsefet ; a bányai ág. ev. egyházkerület főhatósága 
pedig alá tartozó budapesti főgimnáziumra nézve Erődi Bela 
dr.-t. az aszódi algimnáziumra nézve Francsics Norbertet, a 
besztercebányai a lg imnáziumra nézve Dunav Ferencet , a 
szarvasi gimnáziumra nézve Géresi Kálmánt, a csabai 
gimnáziumra nézve Nátafalussy Kornélt; a tiszai ág. ev. 
egyházkerület főhatósága alá tartozó késmárki, szepesiglói 
és rozsnyói főgimnáziumokra nézve Dunay Ferencet, az 
eperjesi főgimnáziumra nézve Szieber Edét, a nyíregyházai 
főgimnáziumra nézve Géresi Kálmánt ; a dunáninneni 
ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó pozsonyi 
főgimnáziumra nézve Pirchala Imrét, a Selmecbányái főgim-
náziumra nézve Dunay Ferencet ; a dunántúti ág. ev. 
egyházkerület főhatósága alá tartozó soproni főgimná-
ziumra nézve és a felső-lövői gimnáziumra és alreál-
iskolára nézve Németh Antal dr.-t, a bonyhádi algimná-
ziumra nézve pedig Spitkó Lajost ; az erdélyrészi ág. ev. 
egyházkerület főhatósága alá tartozó besztercei és szász-
régeni g imnáziumokra nézve Kuncz Eleket, a brassói, 
medgyesi, nagyszebeni, segesvári, szászsebesi gimnáziu-
mokra, úgyszintén a nagyszebeni és brassói reáliskolákra 
nézve Elischer Józsefet ; az unitárius püspök főhatósága 
alá tartozó kolozsvári és székelykeresztúri gimnáziu-
mokra nézve Kuncz Eleket. 

EGYESÜLET. 
A p á p a i ref . n ő e g y l e t f. hó 14 én tartott választ-

mányi ülésében 4 0 szegény gyermeknek téli ruhákkal 
ellátását ha tározta el 

P r o t e s t á n s j ó t é k o n y e g y e s ü l e t alakult llitoók 
Zsigmond kir. táblai elnök kezdeményezésére Nagyvára-
don. Az egyesület célja : protestáns gyermekek neveltetése, 
szegény és árvagyermekek segélyezése és egy protestáns 
tanítónöképezde felállításának elősegítése. A f. hó 17-én 
tartott alakuló gyűlésen jelen voltak a nagyváradi ref. 
és evang. egyházak lelkészei s legtekintélyesebb tagjai, 
úgy a férfiak, mind a nők sorából . ' A gyűlést Szabó 
Károly bihari esperes nyitotta meg, majd pedig Ritoók 
Zsigmond fejtegette az egyesület szükségességet és célját, 
— a legkomolyabban hangoztatva az esetleges gyanúval 
szemben azt, hogy az egyesületnek sem politikai céljai 
nincsenek, sem pedig nem akar kihívás lenni a más 
vallásúakkal szemben. A jelenvoltak lelkes éljenzéssel 
fogadták Ritoók beszédé t ; kimondották az egyesület meg-



alkotását; megállapították a Sulyok István lelkész által 
előterjesztett alapszabály-tervezetet és megválasztották az 
egyesület tisztikarát és választmányát. Elnökökké Ritoók 
Zsigmond és Jelentsik Istvánné választattak meg. — Az 
uj egyesületet a legmelegebben üdvözöljük s működésére 
kérjük Istennek minden áldását. 

GYÁSZ ROVAT. 
D u d á s Lajos kazsui (F.-Zemplén) ref. lelkész, éle-

tének 84-ik, lelkészkedésének 52-ik évében f. hó 15-én 
elhunyt. Nyugodjék békével! 

Sz i lágy i Márton füzesgyarmati ref. lelkész, a békés-
bánáti egyházmegye volt aljegyzője, Békésmegye bizott-
sági tagja, súlyos szenvedés után, folyó hó 21-én este 
9 órakor, eletének 59-ik, lelkipásztorkodásának 26-ik évé-
ben elhunyt. 

S t i e g l e r G u s z t á v , a soproni ág. h. evang. egyház 
lelkésze, a felső-soproni egyházmegyei gyámintézet elnöke 
s egyházmegyei pénztárnok, rövid, de kinos betegség után, 
f. hó 19-én, életének 51-ik és működésének 25-ik évében 
elhunyt, s 21-én az egyházmegyei lelkészi kar, az egyház 
és város összes hatóságainak s nagyszámú társadalmának 
impozáns részvétele mellett temettetett el. — Jeles ké-
szültségű, éles eszű, apostoli buzgalmú, őszinte lelkületű 
s nagytevékenységű lelkész volt, kinek korai elhunytát 
nemcsak a gyászba borult család, hanem az egyházi és 
társadalmi élet széles rétegei is mélyen gyászolják. Legyen 
áldott emlékezete ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* S z e m é l y i h irek . Kramár Béla temesvári evang. 

lelkészt és bánsági esperest Ő Felsége királyi tanácsosi 
címmel tüntette ki. — Ferenczy Gyula, a debreczeni kol-
légium bölcsészeti karának tanára, s főiskolai könyvtárnok, 
f. hó 20-án, a kolozsvári tudományegyetemen nagysikerű 
vizsgálat után doktori oklevelet kapott. Gratulálunk! 

* Bethlen Gábor Nagy-Enyeden felállítandó 
szobrára . A nagy-enyedi Bethlen-kollégium, Erdély dicső 
fejedelme, az iskola nagy alapítója emlékére 5000 ko-
ronát adományozott. 

* Z s i d ó - k e r e s z t y é n s é g . Egy Feinsilber Róbert nevű, 
theológiailag képzett zsidó érdekes előadást tartott leg-
közelebb Pécsett, nagyszámú és intelligens közönség jelen-
létében. Feinsilber már több előadást tartott vallásos 
kérdések felett, most legközelebb pedig a zsidók sátoros 
ünnepéről és annak jelentőségéről beszélt. Beszédében, a 
mely sok érdekes részlettel bővölködött, oda, konkludált, 
hogy a zsidóknak el kellene ismerniök a Jézusban a 
próféták által jövendölt Messiást. A zsidó népnek, mint 
Isten választott népének, nagy kulturmissziója van, de 
azt csak akkor töltheti be igazán, ha a Jézust és annak 

H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R CS. É S KIR. 

tudományát elfogadja. Feinsilber még folytatni fogja elő-
adásait e tárgy felett. 

* Pápás élelmesség, protestáns élhetetlenség. 
Baranyamegye pécsi árvaházának teljesen a pápisták által 
történt lefoglalását már többször szellőztettük lapunkban. 
Most ehhez egészen hasonló dologról értesülünk Békésmegyé-
ből, amely pedig túlnyomó részben protestáns vármegyének 
mondható. A megyének, székhelyén, Gyulán van egy kór-
háza és elmegyógyintézete, s ezeket a pápásoknak sikerült 
lefoglalniok a magok és apácáik részére, nemcsak, hanem 
a nagyváradi püspök és néhány mágnás asszony adományá-
ból fényes kápolnát is építettek a kórház udvaran és 
bele egy rendes káplánt is állítottak, s ily módon teljesen 
birtokukba vették a túlnyomó részben protestáns megye 
alapjaiból fentartott intézeteket. Ime a pápista élelmesség. 
A protestáns élhetetlenség pedig ott van, abban a közöny-
ben és hallgatásban, a melylyel ezt a kisajátítást szó 
nélkül megtörténni engedték. Nem régen ugyan mégis 
emelkedett némi szó, hogy a pari tás megőrzése végett 
emeltessék protestáns imaház is. A megye alispánja, a ki 
egyike volt a legbuzgóbbaknak a r. kath. kápolna fel-
állításában, felhívást is bocsátott ki a prot. imaházra való 
közadakozásra; de a protestáns közöny és élhetetlenség 
itt is megmutat ta magát, mert az imaházra mindössze 
210 korona gyűlt össze, s abban is a békési ref. egyház 
a jánla ta volt 200 korona. A békési lelkész legközelebb 
megsürgette ugyan a dolgot, de a megyegyülés nemcsak 
hogy lehurrogta, hanem az alispán is csak azt a gúnyos 
választ adta a sürgetésre, hogy mivel a gyűjtés eredmény-
telen m a r a d t : a dologban nem tehet semmit. Ime igy 
engedi kiszoríttatni magát a protestáns élhetetlenség a 
pápista élelmesség által. Vájjon mikor ébredünk már fel 
szunnyadozásunkből ; mikor tanuljuk meg, hogy a frázisok 
és a büszke mellverés meg nem mentenek bennünket, és 
hogy a mig nem dolgozunk s teszünk, addig mindig és 
mindenhol túlszárnyal és leszorít bennünket az agilis és 
élelmes pápistaság ! 

Nevelői állás. 
Egy földbirtokos protestáns család egyetlen 10 éves 

fiához hitjelölt vagy tanárjelölt, mint nevelő kerestetik, 
ki a magyar nyelv mellett a német nyelvet tökéletesen 
birja és a fiút az első négy gimnáziumi osztály tantár-
gyaiban sikerrel oktathatná. Javadalmazása állana tisz-
tességes teljes szabad ellátásból s készpénzben egyelőre 
(600 frt) 1200 korona évi fizetésből, mely azonban köl-
csönös megegyezés szerint idővel emelkedhetnék. A nevelő 
nyári szünidőben néhány heti szabadságot vehet, a csa-
láddal azonban együtt marad akkor is, midőn ez a téli 
hónapokat nagy városban vagy külföldön tölti. Azon 
hitjelölt vagy tanárjelölt urak, kik ezen állásra reflektálnak 
forduljanak magyar és német levélben méltóságos báró 
Máriássy Géza úrhoz Szepes-Sümegre, ki közelebbi fel-
világosítással szolgál. 1—2 

Fele lős szerkesztő : Szőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

VARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök . 

K i a d ó h i v a t a l : 
Ilornyánszki/ Vikttrr könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz, és h i rde t , 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 va sá rnap . 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Félévre : 9 kor. ; egész évre : IS korona. 

Et/yes szám ára 40 fii. 

Bethlen Gábor szobra. 
Az erdélyrészi magyarság szobrot akar 

emelni a régi Erdély legnagyobb fejedelmének, 
Bethlen Gábornak. F. é. március havában ki is 
bocsátották a gyűjtési iveket egy lelkes felhivás 
kíséretében. A gyűjtés eredménye, — pirulva 
irom le e számokat, — nem egészen 5000 kor. 
lett. Tehát annyi, a mennyit egy jól sikerült fő-
városi bál jövedelmez. 

Hogyan? hát az újabb történetírás elsik-
kasztotta Bethlen Gábort, s az emberek nem tud-
ják, hogy ki ő? Szomorúan konstatálom, hogy 
van valami igaz alapja ebbeli aggodalmamnak. 
Foglalkozik ugyan némely történetíró vele, sőt 
életrajzát is megírták egynéhányan ; de olyan 
színtelenek e rajzok, olyan hús- és vérnélküliek, 
hogy mindent talál bennök a türelmes olvasó : 
egy csomó dátumot, egy rakás körülményt, vég-
nélküli hivatkozásókat és idézeteket, de nem 
találja meg Bethlen Gábort, az istenfélő ember!", 
a ret tenthetet len bajnokot, a lángeszű politikust, 
az alapítót és a nagy magyart. 

Már-már érteni akar tam a szent közvéle-
mény közönbösségét, a mikor hirtelen az eszembe 
jutott, hogy ni ! ni ! hiszen Bethlen Gábor egy 
főiskolát is alapított, melynek jövőjéről nem 
épen szegényesen gondoskodott. Hol vannak e 
főiskolának élő növendékei ? Hol vannak legalább 
azok, a kik a »kegyelmes fejedelema bőkezű-
ségéből cipón és stipendiumokon nőttek fel s 
lettek székely és magyar parasztfiúkból a magyar 
kul túrának intelligens és többen kiváló tagjai? 
Ha mindenek csak egy évi kenyér árát fizeti 
vissza abból, a mit 4, 8, 12 vagy 16 éven át 
fogyasztott el a fejedelem kiapadhatatlan kam-
rájából: legalább 25,000 koronának kellett volna 
összegyűlnie már az első felhívásra ! 

Hát azok a gyülekezetek, a melyeket ő 
alapított és azok, a melyeknek ő adott papokat 
— és pedig korában olyan papokat, a kik mű-

veltségre, hitre, áldozatkészségre versenyeztek 
bármely európai állam papjaival, s ad máig is, 
—- mivel járultak a szobor-alaphoz? 

Es vájjon a protestáns fő- és középiskolák 
ifjúsága tudja-e mindenütt, hogy olyan férfiú 
emlékének megtisztelésétől vonja meg filléreit, 
a ki hazája és egyháza forró és okos szerelmé-
től indíttatva, mint ifjú kétszer mond le a feje-
delem-jelöltségről (rábeszélve előbb Bocskayt, 
utóbb Báthory Gábort a fejedelmi szék elfogla-
lására); egyszer a királyi koronáról, oly korban, 
a mikor egy kis dominiumért, egy kis méltó-
ságért a legjobbak naponta változtattak hitet, 
meggyőződést és politikai pártot, szivesen for-
dulván az idegen dynastia kegye felé, akár csak 
ama bizonyos virág a nap felé. Isten nyugtassa 
békével a nagy szónok Pázmányt, de hiszem és 
vallom, hogy bizony nem az ő nagy ékesszólása 
térítette vissza a róm. kath. egyház kötelékébe 
azt a sokat emlegetett 40 főúri családot! 

Tudom, hogy a Királyhágón-inneni protes-
táns gyülekezetek is, különösen a buzgóbbak és 
vagyonosabbak, nem fognak késni tekintélyes 
adományaikkal, hogy legalább részben leróják 
a nagyságos fejedelem iránti tartozásaikat, azért, 
hogy egykor nem sajnálta ott hagyni a béke 
művét, nem sajnálta pénzét, katonáit, nem kí-
mélte egészségét, kockára tette életét, fejedelmi 
székét, csakhogy szorongatott testvérei politikai 
és vallási szabadságát megmenthesse. 

1626-ban többek között azt irja Alvinczy 
Péternek, a kassai református p réd iká tornak : 
»Bizonynyal elhigyjed Uram ! hogy vérünket ki-
ontani Istenünk igaz tiszteleti, szabad religiónk, 
hazánk és magunk becsületiért, s azok mellett 
nem formidáljuk, ha a szükség úgy kivánja« . . . 
És szavai igazságát tettekkel bizonyító. Négy 
izben húzta ki békés hüvelyéből legyőzhetetlen 
ka rd já t ; 42 csatában vett részt, pusztítva, időn-
ként leterítve a rontó ellenséget, megállítva 
diadalmi útjában, dicsősége tetőfokán kora leg-



nagyobbnak tartott hadvezérét, Wal lens te in t is. 
Mikor halálos ágyán még egyszer leirta jelmon-
da tá t : »Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?« 
nem volt egy ép izma sem; de egészséges és 
viruló volt Erdély. A várak jó karban, az ország 
pénztára telve, az iskolák magas színvonalon, 
gazdag alapítványokkal ellátva, és a virágzó or-
szágot, mely uralkodása elején anarchikus álla-
potban volt, jól szervezett hivatalnok-sereg kor-
mányozta és vitéz hadsereg védte. 

Oh én hiszem, hogy a gyülekezetek és a 
papok, az ifjak ós a protestáns urak csak azért 
késtek mindeddig az adományok beküldésével, 
hogy annál többet küldhessenek, követve az 
enyedi főiskola példáját, mely ,5000 koronát adott 
a második felhívásra, mely a napokban jelent 
meg. 

És hiszem, hogy nemsokára állani fog a 
szobor; egy hatalmas, szép szobor, hirdetve a 
lángeszű fejedelem nagyságát, alkotásait, emlé-
keztetve a protestáns egyházakat és az ifjúságot 
arra, hogy e nagy tet tekre a szentírás tanította 
és képesítette Őt. A szentírás, melyet még a 
táborba is magával vitt és 27-szer olvasott el. 
Vájjon mi hányszor olvassuk el és mik az al-
kotások, a melyekre h iva tkozhatunk? 

Csűrös István. 

Nézzük az érem másik oldalát is! 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegye szeptember hó 5-én tartott 

egyházi értekezletén. 

(Folytatás.) 

Ah, azok a hírhedt reverzálisolc! Beh sokszor k imon-
dotta a nemzet törvényhozása, hogy azok egyszer s 
mindenkorra érvénytelenek . . . De mit törődött azzal a 
r. katholikus klérus egész 1868-ig, sőt 1895-ig! S e m m i s e m 
könnyebb, mint a törvényt kijátszani vagy kikerülni. — 
»Én nem kívánom, hogy Írásban kötelezd magad, — igy 
szólott a más vallású házasulandóhoz , — csak igérd 
meg becsületszavadra, hogy minden gyermekedet katho-
likusnak ke resz t e l t e t ed« .— > Miért engedte maga — kér-
dém egyik vegyesházasságban élő hívemet — hogy min-
den gyermekét elkereszteljék a másik részre ?« — »Hát 
nem tehettem egyebet, u ram. Mikor házasodni a k a r t a m , 
a plébános azt mondta , hogy csak az aj tónál esket ben-
nünket össze, ha meg nem igérem, hogy gyermekeimet 
mind r. katholikusokká nevelem; az tán meg a jegyesem ezt 
k íván ta . . . Mindegy már , mondo t t am, ha ennyire va-
gyunk !« . . . Bizony pedig ez a •»mindegy«, ez a túlságba 
vitt engedékenység fosztotta meg protes táns egyházainkat 
a vegyesházasságokból származot t gyermekek ezreitől, 
hogy ne m o n d j a m : százezreitől! Lám a r. kathol ikusoknak 
nem mindegy; sőt a mióta maga a törvény is megengedi 
az előleges megegyezést a gyermekek val lására nézve, 

mit el nem követnek megint, hogy a jövendő nemzedéket 
a római egyház részére biztosítsák! 

. . . Csak nem régen történt az egyik helység-
ben hogy egy r. katholikus legény egy re formátus vallású 
pusztai cselédleányt aka rván feleségül venni, jelentkeztek 
a jegyesek a násznagyokkal együtt előbb a r. katholikus 
plébánosnál , kijelentvén megál lapodásukat , hogy a leány 
egyházában , a re formátus pap előtt fognak esküdni. A 
plébános ezt kifejezetten tudomásul vette, de pár nap ra 
rá magához rendelte a jegyes párt , még pedig a nő refor-
mátus vallású násznagyát szándékosan mellőzve, ellenben 
két r. katholikus tanút szólítva oda, a kik előtt a szegény 
magára maradt menyasszonyt a p lébános és a vőlegény, 
meg a ket tanú is erős kereszt tűzbe fogták, s addig ostro-
molták, mig bele nem egyezett, hogy ha m á r hitéből kitérni 
nem haj landó, legalább jövendőbeli gyermekeit igéri oda 
a vőlegénye egyházának. Ja j , de ez csak puszta ígéret, 
ezt meg is kell pecsételni, még pedig esküvel és pedig 
rögtön a jelenlévők előtt, hogy a mit a plébános előtt 
ígért, nem másí t ja meg az illetékes helyen, a főszolga-
bíró h iva ta lában sem. És csakugyan menten » fö lesküdöt t« , 
szivére tett kézzel, mind a vőlegény, mind a menyasszony, 
hogy minden gyermeköket a róm. katholikus hitben neve-
lendik. Egyszersmind egy előre elkészített, előttük fel sem 
olvasott iratot irtak alá a tanúkkal együtt, mely irat 
m á s n a p már a főszolgabíró kezében volt; a kinek dolgát 
persze jelentékenyen megkönnyítet te , s eszébe se jutott 
törődni azzal, hogy az a szegény cselédleány vol taképen 
nem szabad helyzetben, hanem a leglelkiismeretlenebb 
erkölcsi kényszer nyomása alatt kötelezte le magát szó-
val és Í rásban. 

íme az újmódi »kényszereszköz* a r. katholikus klé-
rus kezében! a mit, úgy hiszem, másut t is a lka lmazásba 
vettek már. Nekem legalább egy másik esetről is van tudo-
másom. a mikor meg a plébános azon kijelentésére, hogy 
nem esketi meg a jegyeseket még a szentel víztartónál se, 
a r e fo rmátus vőlegény, ugyancsak szivére tett kézzel s 
hozzá még »minden szentekre* megesküdött , hogy gyer-
mekeik mind r. kathol ikusokká neveltetnek. Sőt m a j d n e m 
hihetetlen, de tény, hogy a r. kath. klérust türelmetlensége 
már odáig ragadta , hogy a gyónást is megtagadja attól, 
a ki az ő erőszakos e l j á rásának magát alávetni nem ha j -
landó. — »Azért jöt tem be a plébános úrhoz, hogy gyón-
jak, — panaszkodot t nem rég egy r. kath. vőlegény a 
r e fo rmá tus pap előtt, — d e hiába jöt tem, nem gyóntatott 
meg, mivelhogy re formátus leányt akarok elvenni«. — 
»Mit mondot t még a p lébánus ú r ? » — »Azt m o n d t a : 
azon legyek, hogy a leány kitérjen*. 

Mindezen részletes tények, minőkhöz hasonlókról 
mindegyik le lkésztársamnak van közvetlen tudomása és 
tapaszta la ta , azt hiszem, kellő világosságot vetnek a r ra 
az elfogult, türelmetlen és a lelkiismeret szabadságát le-
nyűgözni törekvő szellemre, a melylyel szemben a pro-
tes tánt izmus az ő nyilt, türelmes, minden ember egyéni 
jogát tiszteletben tar tó e l járásával nyilván há t r ányban v a n ; 
vagyis nem csoda, ha ideig-óráig a sötétség erőt vesz a 



világosságon . . . Azt lehetne ugyan mondani, hogy hát 
kövesse a prot. papság is a szeget-szeggel elvét, neve-
zetesen, — a mi a vegyesházasságok dolgát illeti, — 
igyekezzék a prot. pap is ugyanazon buzgósággal, mint 
a r. katholikus, odahatni, hogy a mindkét nemű gyermekek 
protestáns nevelése biztosítva legyen. De mi erre a gvön-
gédlelkü Hase-nak. a kitűnő egyházi történetirónak sza-
vaival felelünk : »Mégis csak nagyon kellemetlen látvány 
volna, ha mindenik különböző vallásű mátkapár háta 
megett a két ellenséges lelkész állana, mindkettő az ellen-
kezőre intve és kényszerítve őket, mindenik mindent kö-
vetelve egyháza részére*. Minekünk prot. papoknak az 
ilyen eljárás soha sem volt vérünk, soha sem is lesz 
kenyerünk. » Wir liuben einen anderen (ieist, denn sie /« 
Mi az egyéni meggyőződésnek, a lelkiismeret szabadsá-
gának, a türelemnek és felvilágosodásnak elvét, szellemét 
örököltük prot. elődeinkről, s minden látszólagos veresé-
günk dacára bizton reméljük is ez elvek, e szellem egy-
kori diadalra ju tását ; — de a fanatizmusnak, a végletekig 
vitt felekezetiességnek és türelmetlenségnek középkorba illő 
fegyvereivel mi nem harcolhatunk. Szeretjük mi is és 
üdvözítőnek hiszszük az evangéliom örök tanain alapuló 
vallásunkat; de azért nem tartjuk elkárhozandóknak a 
más hiten levő embertársainkat, és nem tartjuk bűnnek, 
bármily sok veszteséggel jár is ránk nézve, ha híveink 
egyike-másika közülök választ magának élettársat. Fáj-
dalommal látjuk ugyan, hogy prot. híveink elfogulatlan, 
testvéri szeretetre, türelemre és engedékenységre hajló 
lelkületét a magát egyedül üdvözítőnek tartó római egyház 
papjai s hivei saját előnyükre, saját akluk juhainak min-
den módon lehető szaporítására használják fel: de mi a 
lélekhalászatnak ezen útját-módját lelkiismeretünkkel és 
prot. vallásunk szellemével megegyezőnek nem tartván, 
nem is követhetjük . . . Mi az emberi és isteni törvé-
nyeket őszinte tiszteletben kívánjuk tartani és nem tö-
rekszünk azok tervszerű kijátszására és alattomos meg-
rontására, azzal a farizeusi okoskodással, hogy ezzel Isten-
nek s anyaszentegyházunknak teszünk nagyobb tisz-
tességet. 

De érzem, hogy már is visszaéltem a mélyen tisztelt 
Értekezlet becses türelmével, holott pedig igen-igen sok 
mondanom volna még felvett tárgyamra vonatkozólag. 
E fejtegetéseket azonban részemről a mily időszerüknek, 
ép oly hasznosaknak találtam most, midőn oly sürün halljuk 
felhangzani a vészkiáltást a gyermekek odaígéréséből szár-
mazó veszteségek miatt. Talán sikerült kimutatnom, hogy 
ezek a veszteségek nem tegnapi, hanem, fajdalom, igen 
régi keletűek, s minden valószínűség szerint ma sem 
nagyobbak, mint az egyházpolitikai törvények életbelépte 
előtt: csakhogy ma már szám szerint, statisztikai kimutatásból 
is tudjuk, a mi eddig sem volt titok előttünk, hogy prot. 
egyházaink lélekszáma a vegyesházasságok révén alább 
száll. — Ez bár nagyon fájó ok, — némi részben vigasztaló 
tanulság mégis reánk nézve; mert hogy ha a jogeinyomás 
és megpróbáltatás nehéz korszakát kissé megfogyva bár, 
de lélekben meg nem törve szerencsésen átküzdöttük: méltó 

okunk lehet remélni, hogy a megkezdett reformkorszak-
ban pedig, melyben jobbára a protestántizmus elvei jutottak 
diadalra, veszteségünket most már nyereség, a sötétséget 
világosság fogja felváltani! 

IV. 
Ez idő szerint azonban nyeresegröl még nem, csak 

veszteségeinkről szólhatunk. Azt már láttuk, hogy a 
v gyesházasságok mennyire fogyasztják Magyarországon 
a protestáns egyházak népességét; legyen szabad most 
már, — lehetőleg rövidre fogva mondandóimat, — a 
kitérések folytán szenvedett veszteségünkről beszámolnom. 

Azon statisztikai kimutatas szerint, melyet Homola 
István evang. lelkész a Prot. Egyházi és Iskolai Lapban 
közzétett, 1898-ban a reform, egyházból más egyházba 
kitértek összesen 1654-en. Ezek túlnyomó része, vagyis 
1192, a római katholikusok számát szaporította. Ellenben 
a római egyházat mindössze 914-en hagyták el, s ezek-
nek csaknem felerésze — 400 — a reform, vallásra 
tert át. — Mellőzve a részletes adatokat, csak annyit 
emelek ki tanulságképen e kimutatásból, hogy a prot. 
egyházak 1896 óta a kitérések következteben is folyvást 
veszítenek; nem sokat ugyan, de nyereségűk mégsem pó-
tolja veszteségünket. Leszámítva ugyanis a hozzánk áttértek 
számát a ref. egyházból kitértek számából, kitűnik a 
Homola-féle kimutatásból hogy e címen a ref. egyház 
vesztesége 1896-ban 28, 1897-ben 416, 1898-ban pedig 
már 900 lélek volt. Viszont a római kath. egyház nyere-
sége áttérések folytán is mindinkább növekszik, vagyis 
mig 1896-ban csak 416 lélekkel szaporodott, addig 
1897-ben már 1149 1898-ban pedig 1217 lélekkel. 

Föltéve, hogy ezek az adatok megbízhatók, — s í j -
nosan esik látnunk, hogy az érem egyik oldala itt is eléggé 
sötét. Az egyházpolitikai törvények életbeléptéig ugyanis 
abban a tudatban Jvoltunk, hogy a r. kath. egyházból, 
igaz, egészen külső okok miatt, azaz, hogy tűrhetetlenné 
vált házasi köteléküktől szabadulhassanak, — sokkul töb-
ben tértek át hozzánk, mint a mennyien tőlünk kitértek 
volt. Hogy csak egy adatot említsek: az 1886-iki Egye-
temes Névtár szerint ugyanis, mig 1885-ben csupán ó l3 -an 
tértek ki tőlünk, addig a hozzánk áttértek száma, kiknek 
túlnyomó része nyilván r. katholikus volt, 1166-ra rúgott. 
Az említett kényszer-ok a római egyházból való kiválásra 
azonban a házassági jogról alkotott 1894: XXXI. t.-c. 
életbeléptével teljesen megszűnvén, azontúl a prot. egy-
házakba való áttéréseknek is, ezen a cimen legalább, 
ritkulniok kelle. A számadatok azonban nem mindig meg-
bízhatók. Mert ime még a reform-korszak előtt jóval, 
1891-ben, egy jezsuita-atya például fülem hallatára a 
szószékből ezeket mondotta : »Hogy mikor térnek vissza 
a hitehagyottak, nem tudom ; de annyit tudok, hogy már 
is. különösen hazánkban az utolsó évtized alatt roha-
mosan kezdenek visszatérni. Minden esztendőben a -
hétezren ternek meg az anyaszentegyház kebelére, a 
melytől oly galádul elpártoltak. . . . Én akkor szörnyen 
felháborodtam e hazug állításon, — azóta azonban belát-



tam, hogy a jezsuita-páternek többé-kevésbé mégis igaza 
lehetett, annyiban t. i., hogy — a mennyiben ők, a róm. 
katholikusok, a kitérések miatt netalán vesztettek vala-
mit a vámon, sokszorosan visszanyerték azt a réven, 
vagyis, — a vegyesházasságokat nem számítva, az ellceresz-
teléselc révén. 

Mert hát ki tudná azt kiszámítani, hány ezer meg 
ezer gyermeket kereszteltek el tőlünk protestánsoktól évről-
évre egy századon keresztül a lélekhalászat nagy mesterei, 
a mi római katholikus kollegáink? A kit pedig ők egy-
szer keresztvízzel leöntöttek, azt ha csak lehetett, nem 
is engedték ki többé kezükből. Hiába mondotta az 
18(J8-iki országos törvény : a vegyes házasok gyermekei 
nemöli szerint követik szüleik vallását: — a katholikus 
egyház, merev dogmatikai álláspontjából kifolyólag, szi-
gorúan magának követelte a mindkét nemen levő gyer-
mekeket különbség nélkül, s a római kath. papok ország-
szerte derüre-borura híresztelték s vezették be matrikulájokba 
a törvény szerint más felekezethez tartozandó gyermeke-
ket, — mi több, lelkiismeret ökre hivatkozva, hogy a 
keresztség szentségét csak nem tagadhatják meg a hoz-
zájok vitt gyermekektől! Természetesen arra már nem 
emlékeztek, hogy ők mily megbocsáthatatlan erőszakot 
követtek el mások lelkiismeretén akkor, midőn őket 
térítvények adására, eretnek hitvesök megtérítésére stb. 
kényszeríttették. 

Ily erőszakos törvénytipró eljárás mellett, a lelki-
ismeret szabadságát s a király szentesítette országos törvé-
nyeket feltétlen tiszteletben tartó protestáns egyháznak 
természetesen ismét csak veszítenie kellett. Ha formális 
kitérés folytán látszólag nem sokat is, annál többet az 
elkeresztelések következtében. Mert az igy elkeresztelteket 
a r. kath. egyház egyszerűen magának vindikálta; anya-
könyvébe iktatta, r. kath. szellemű nevelés alá fogta, saját 
iskolájába járat ta , az illetékes felekezet vallásos oktatá-
sától erőnek erejével elvonta, annak idején — mig lehe-
tett — meg is bérmálta, szóval elnevette tőlünk, — s 
aztán, a 18-ik életév, vagy a házasodási kor elérkeztével 
még csak szükségesnek sem találta a törvény rendelte 
formális kitérést. 

Mindezen üzelmeket pedig az evangéliomi egyházak 
tehetetlenül és sirva nézték. . . . Hogy is ne! mikor maga 
az a hatalmas jogállam sem birt velők, vagy legalább jó 
sokáig nem akart a még mindig uralkodó és hatalmas római 
egyházzal kikötni. Igy jöttek létre az egyházpolitikai törvé-
nyek: a polgári házasság s az állami anyakönyvek beho-
zatala, azzal a határozottan kifejezett célzattal, hogy ilyen 
módon az elkeresztelési üzelmeknek, felekezeti viszál-
kodásoknak, törvény és határsértéseknek egyszerűen vége 
szakad. 

De bár főleg a protestánsok megnyugtatása végett 
hozták 'ezeket a nevezetes törvényeket: azok bennünket 
meg nem nyugtattak, mert meg nem védenek a még 
mindig uralkodó római egyház tűlkapásai ellen. Hiába áll 
a polgári anyakönyv »vallás* rovatában a gyermekek 
neve után a »református«, ha azokat tényleg jó refor-

mátusokká nem neveljük és egyházunkhoz erős kötelék-
kel nem fűzzük. Mert a most már szabaddá lett elkeresz-
telések következményeképen a formális kitérések is mind-
inkább szaporodni fognak, és pedig azon hatalmas propa-
ganda nyomán, a mely a r. kath. egyházban eddig is megvolt 
ugyan, de a reformkorszak beállta óta mintha intenzivebb 
erővel folytatódnék. Ismét életre kelni látszik az a régi 
elv: »euius rrgio, cius est religio,« azaz: a kinek a 
kenyerét eszed: annak a hitét kövesd! Úgy látszik, a r. kath. 
vallású birtokos urak közül nem egynek immár ez lett 
a jelszava, a többek közt épen nálunk, Fehérmegyében 
is, hol elégszer tapasztaljuk, hogy a ref. vallású, különö-
sen vegyesházasságban élő cselédek mennyi mindenféle 
zaklatásnak vannak kitéve némely uradalmakban; hogy 
magok az előkelő úrnők mint igyekeznek a vakbuzgóság 
minden eszközével a más hitben levő cselédeiket az 
egyedül üdvözítő egyházba téríteni; hogy a tanyai és 
más iskolákban mint nehezítik, sőt mint tiltják meg, hogy 
a protestáns gyermekek saját hitfelekezetök vallásos okta-
tásában részesüljenek! 

Lévay Lajos, 
(Folyt, köv.) sárkeresztúri lelkész. 

T Á R C A . 

Politika és morál. 
(Folytatás.) 

III. 
A népek között nemcsak jogi, hanem mélyebb 

morális viszony is van, a mely aztán az államok egymás-
hozi viszonyára is befolyással van. A népek az erkölcsi 
világ tagjainak tudják maguka t , s a mint az egyesnek 
része van népe szellemi-erkölcsi életében, úgy a népek 
is tagjai valamely nagyobb egésznek, ú. m. valamely 
népcsaládnak, aztán a nyugati kulturvilágnak és végül az 
egységes emberiségnek. A történelem világosan mutat ja 
az emberiség ez egységes életének fokozatos fejlődését a 
népek egymásra való hatásában. Európa népei, szellemi 
életüket tekintve, egy egységes népcsaládot alkotnak, mert 
a vallás, az erkölcsiség, a jogi és állami intézmények, a 
filozófia s a tudomány, a költészet és művészet gazdag 
közös élettartalma köti össze őket. Az emberi életjavak 
e közös tulajdonához mindegyik nép járult, s főleg a 
kulturnépek a tanítómesterei a többieknek. Az élet eme 
egységének s az emberiség egységes rendeltetésének hitét 
különösen a keresztyénség vallja, a midőn a népeket és 
nemzeteket befogadó istenországát hirdeti és azt a maxi-
mát tanítja, hogy lészen egy akol és egy pásztor. A keresz-
tyénség az a tisztán szellemi univerzálisztikus vallás, mely 
a nemzetiségek korlátait áttörve, az általános testvériséget 
vallja, s az önzésben minden gonosznak gyökerét látja. 

Ebből a felfogásból ma már annyi átment az 
európai népek érzésébe, hogy az államok politikája is 
többé-kevésbé annak döntő befolyása alatt áll. S bár a 
népek még ináig sem viseltetnek az általános keresztyén 



testvéri szeretettel egymás iránt, — de az idegent az 
ellenséggel egyenlősítő római egoisztikus felfogástól mégis 
távol á l lanak. Alkalmilag gyűlölik és t ámadják ugyan 
egymást , de azért egymás iránt van annyi érzékük és 
tiszteletük, hogy nem kívánják egymást teljesen meg-
semmisíteni . Háborúik ma már nem ir tóháborúk, hanem 
csak a vitás érdekek erőhata lommal való eldöntései. A 
régi görög hadviselési mód, a mely az ellenség életének 
és vagyonának teljes elpusztí tására törekedett, ma már 
a civilizált népek között lehetetlenné vált. Hadviselésünk 
a fölfegyverkezett hatalom leigázását célozza, a miért is 
kiméli a békés polgárt és annak javait, s az elfogott vagy 
megsebesült harcossal sem bánik úgy, mint ellenséggel. 
És pedig nem számítás vagy okos önérdek, hanem a hu-
m á n u s emberi érzés és gondolkodás az, a mely igy á ta la-
kította a népek gondolkozását és viselkedését egymással 
szemben. Az ókori civilizált népek hadviselésén megüt-
közik mai morális érzékünk, s ha ma valamely nép 
hasonlóan viselne hadat , azt gyalázatos és alávaló kegyet-
lenségnek bélyegezné mindenki. 

S a béke idejében való ér intkezésre is kiterjed a 
viszonyok ez átalakulása. S bár a kétértelműség és a 
megtévesztés máig is meg van a diplomáciában, de az 
ókorban, az olasz reneszánsz korszakában s a XVII . és 
XVIII. század dinasztikus pol i t ikájában otthonos hűtlen-
ségről. esküszegésről és árulásról , azt hiszem, ma már 
alig lehet szó. Ilyen a lávalóságokra egy mai politikus 
aligha volna képes. Manapság nem igen türnők el a 
Richelieu vagy XlV-ik Lajos modorában vezetett politikát, 
s a tisztesség az az első föltétel, a mit a kormányzat tól , 
a mennyire csak lehet, megkövetelünk. S e haladás nem 
holmi egoisztikus érdekeken, hanem az erkölcsileg lehetőt 
és illőt meghatározó közfelfogáson alapul. Változott a 
felfogás, s igy megváltoztak az emberek, s a népek és 
nemzetek is egymáshoz való viszonyukban. És tényleg, 
az európai népéletben mindinkább az a felfogás válik az álta-
lánossá, hogy az egyes államok érdeke még nem a leg-
főbb érdek, s hogy az egyes népek javai fölött áll még 
egy magasabb közös jó is, a melyet mi humani tásnak , 
is tenországának, vagy az emberiség élele teljes á ta laku-
lásának nevezhetnénk. Ez értelemben világállamról, világ-
jogról és világmorálról is szólhatunk. 

Az emberiség közös érdekeinek eme szolidaritása 
korlátokat szab aztán a politikának is, úgy a megvalósí-
tandó célok, mint a haszná lha tó eszközök tekintetében. 
A cél soha sem lehet a más népek megsemmisítése vagy 
egy létesítendő univerzálmonarkhia egyeduralma, — s vi-
szont az eszközök sem vezethetnek a népek közötti 
abszolút gyűlöletre vagy teljes bizalmatlansagra. A háború-
ban s a diplomáciában is úgy választandók meg az esz-
közök, hogy a mellóság s az érdekek kölcsönös tiszteletén 
alapuló békéhez való akara t lehetővé váljék. A feltétel 
csakis az idegen népnek és ál lamnak életrevalósága lehet, 
mert a hol az hiányzik, ott a haldoklónak vagy fejlődésre 
képtelennek háttérbe kell szorulnia. Igy kívánja azt az 
ember iség legfőbb érdeke. A történetbölcsész, a népek-

érzéseit felfogva és formulázva, igy itéli meg a multak 
eszményeit s a jövendő kilátásokat. 

De természetes, hogy az államféifiú politikai törek-
véseinek egyenes célját csakis népének helyesen fölismert 
érdeke képezheti, s korántsem az azon felül álló maga-
sabb java az emberiségnek. Saját állami életünk közvetlen 
céljai irányozzák a politikus intézkedéseit, és nem szabad 
annak az emberiség állítólagos magasabb kultur java 
érdekében a bizonytalanban mozognia. A politikai reális 
célokat soha sem pótolhatják a fantasztikus kívánságok, 
a melyeknek realizáló törekvései csak zavart és bizal-
matlanságot okozha tnának . Gondoljunk csak az 1789. év 
eszméinek propagandájára , a forradalom általános nép-
testvériesítő tendenciájára és az azokból folyt általános nép-
háborúkra . Vagy gondoljunk a konzervatív érdekek szo-
lidaritását célzó szentszövetségre, mely minden fennálló 
jogállapotnak és fejedelmi legitimitásnak, még a legro-
szabbnak is, egyesült hatalommal való megvédésére töre-
kedett, s a porosz politikát hosszú időn át az osztrák és 
orosz érdekek szolgálatába haj tot ta . 

Az örök béke biztosítására a legújabban Oroszország 
által tett kísérletek, a mint a haagai értekezlet is igazolja, 
célhoz aligha vezetnek. Még egy európai államszövetség 
esetén sem igen lehet az állandó hadseregeket Európá-
ban megszüntetni. A felülről jövő despotia s az alulról 
jövő anarchia ellen mindig lesz azokra szükség. Az egyen-
súly Európában épen nincs még biztosítva. Franciaor-
szágot a reváns eszméje tüzeli; Oroszországnak nincs 
kedve magát türtőztetni vagy Ázsiába visszavonulni, s 
az európai emberiség a német egységgel vagy a hármas 
szövetséggel minden tiszteletreméltó törekvése dacára még-
sem érte el ál lamai alakulásának utolsó szakaszát. Azt 
hiszem, hogy »az örök békének* legjobban azzal szol-
gálunk, ha politikusaink vele közvetlenül nem foglalkoz-
nak, hanem az eszme lassankénti megerősödését csend-
ben támogat ják. Az európai népéletnek mai békeállapota 
az örök béke eszméjére nézve kedvezőnek mondható. A 
mai ál talános hadkötelezettség, a népek részvétele az 
állami életben s a háború vagy béke feletti döntésben ; 
az államok nemzeti és szocializáló jellege; a közlekedési 
viszonyok bámulatos kifejlődése, s a népjog vívmányai 
(p. o. a genfi konvenció s a nemzetközi tengeri jog meg-
állapítása az 1856 párisi kongresszuson), — mind olyan 
momentumok, a melyek ma legalább is megnehezítik a 
háborút . Nemzetközi szerződésekre és korai kísérlete-
zésekre azonban nincsen szükség. E tekintetben Bismarck 
herceg politikája is taní tómesterünk lehet. 

»Gondolatok és emlékezések* c. müvében politikája 
alapvonalait következő két pont alá foglal ja : 

1. Az államnak nyilvánvaló érdekeiből eredő világos 
gyakorlati cél, — a mely megóvja a politikust úgy a mora-
lizáló. doktriner humanisztikus és fantasztikus törekvések-
től, mint az ideológiai nemzetiségi politika veszélyeitől, a 
mi aztán a politika körének bölcs megvonását is maga 
után vonja. 

2. A szükségesnek hitonyult eszközök használatában 



határozottság és következetesség, — a mely eszközök közé, 
mint legvégsőbb eszköz, az állami életérdekek megvaló-
sítása céljából a háború is tartozik. A korai humani tás 
ép olyan politikaellenes, mint az ellenfélnek szükségtelen 
megalázása vagy megrontása. E politika eszközeihez 
hozzátartozik a diplomácia is, a mely felhasználja az 
ellenfél gyengeségeit, ú. m. annak oktalanságát, hiszé-
kenységét és hiúságát. Az ellenlábassal szemben a nyilt 
őszinteség lehetetlen. A diplomácia alávaló hazugságnak 
nem vehető, s egy kiváló politikus nagyjában igaz em-
bernek is mondható. A kétértelműség és a megtévesztés 
határát az ellenfélhez való viszony s az államcélok 
megvalósítása határozza meg a diplomáciában. 

Ezek azok a politikai alapelvek, a melyek Bismarck-
nak páratlan tekintélyt szereztek az európai politikában, 
s a melyekkel barátnak és ellenségnek tiszteletét és 
becsülését vívta ki magának. S bár azt állította, hogy 
nincsen morál a politikában : a politikai morál határait 
soha át nem lépte. A politikai tapintat gyakorlásában az 
ellenféllel szemben bizonyos virtuozitásra emelkedett, 
bár jól tudta azt, hogy a politika nem az ösztön vagy 
érzelem, hanem — mint Kossuth mondja — az érdekek 
dolga, szimpátia vagy antipátia a politikát sohasem irá-
nyíthatják. hanem mindenkor a szabatosan meghatá-
rozott és világosan körvonalozott államcél, vagyis — 
mint Berzeviczy mondja — »a nemzet, a társadalom 
javának, tökélyesbitésének, az egyesek összes megengedett 
életcéljainak előmozdítása«. Mert Bluntschli szerint is: »a 
politikai praxis sohasem helyezkedhetik nyilt ellenkezésbe 
az erkölcsi világrend törvényeivel*, és Kossuth L. is 
szépen mondja, hogy: »a férfias egyenesség a legjobb 
politika*. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

A tiszáninneni egyházkerület középiskoláinak sta-
tisztikai adatait a következőkben foglalhatjuk össze : 

A miskolci főgimnáziumban volt 373 tanuló, a kik 
között ev. ref. vallású volt 135; ág. ev. 27 ; róm. katho-
likus 6 3 ; gör. kath. 1: izraelita 147. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumban 
volt 368 tanuló, a kik között ev. ref. vallású volt 95 ; 
ág. ev. 1 2 4 ; róm. kath. 7 9 ; gör. kel. 1 ; izraelita 68. 

A sárospataki főgimnázium 492 növendéke között 
ev. ref. vallású volt 4 1 0 ; ág. ev. 10 ; róm. kath. 37 ; 
gör. kath. 5 ; izraelita 30. A három iskola 1233 növen-
déke között ev. ref. volt 6 4 0 ; ág. ev. 161; róm. katho-
likus 179; gör. kath. 7 ; gör. keleti 3 ; izraelita 245. 

A felekezetek számaránya feltűnő a miskolci főgim-
náziumban, a hol még az iskolát fentartó ev. ref. fele-
kezetű növendékek számát is felülmúlják az izraeliták. 

A növendékek előmenetelét a következő számok 
muta t j ák : a miskolci főgimnáziumban jeles volt 22 ; 

jó 4 8 ; elégséges 1 9 2 ; egy tárgyból elégtelen 49 ; 2 tárgy-
ból elégtelen 3 5 ; több tárgyból elégtelen 2 7 ; — a 
rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumban jeles volt: 3 7 ; 
jó 7 1 ; elégséges 154; egy tárgyból elégtelen 3 9 ; két 
tárgyból elégtelen 27 ; több tárgyból elégtelen 19 ; — a 
sárospataki főgimnáziumban jeles volt 5 2 ; jó 7 9 ; elég-
séges 2 1 2 ; egy tárgyból elégtelen 67 ; két tárgyból elég-
telen 39 ; több tárgyból elégtelen 43. — Az 1233 növen-
dék között jeles volt 111 ; jó 198 ; elégséges 5 5 8 ; egy 
tárgyból elégtelen 155 ; két tárgyból elégtelen 101; több 
tárgyból elégtelen 89. 

Az érettségi vizsgák eredményeit illetőleg a követ-
kezőket tudjuk rneg az értesítőkből: Miskolcon a 40 érett-
ségiző körül az Írásbelin visszavettetett 11; jeles volt: 3 ; 
jó 4 ; egyszerűen vizsgázott 16 ; javító vizsgára utasítta-
tott 5 ; ismétlésre 1. — Rimaszombatban érettségi vizsgát 
tett 44 tanuló. Jelesen vizsgázot t? ; jól 8 ; egyszerűen 20; 
javító vizsgára utasíttatott 6 ; ismétlésre 3. — A sáros-
pataki főgimnáziumban érettségi vizsgára állott 44 növen-
dék. Az Írásbelin visszatettetett 4 ; jeles volt 3 ; jó 8 ; 
egyszerűen vizsgázott 2 3 ; javító vizsgálatra utasíttatott 4 ; 
ismétlésre 2. 

A tanárokra vonatkozó statisztikai adatok a követ-
kezők: Miskolcon volt 12 rendes ; 1 helyettes t a n á r ; 
melléktárgyakra volt 1 és a hit tanra 6 t a n á r ; összesen 20. 
— A rimaszombati főgimnáziumban volt 11 rendes ; 2 
helyettes ; a melléktárgyakra 5, és a hittanra 4 tanár, 
összesen 22. — A sárospataki főgimnáziumban volt 12 
rendes ; 2 helyettes; melléktárgyakra 3, a hit tanra 3 tanár , 
összesen 20 tanár. 

A miskolci főgimnázium értesítője azon felavató 
ünnepély leírásával kezdődik, a melylyel az új és díszes 
főgimnáziumi épület, mely a jelenkor követelményeinek 
mindenben teljesen megfelel, a közhasználatnak á tada to t t ; 
azután Tóth Benő tanár értekezése következik Beck 
János : »Jankó, magyar csikós*, cimű regénye felett, 
melyből »Fordítási részletek« címen szép szemelvényeket 
közöl. Ugy az értekezés, mint az ügyesen fordított rész-
letek nagyon alkalmasak arra, hogy a tanulóvilág és a 
nagy közönség is gyönyörködjék bennök. Az igazgatói 
jelentés szerint a tanügyi viszonyok általában zajtalanok 
voltak. A középiskolai tanárvilágot ez évben az iskolai 
élet belső fejlesztése, a filológiai versenyek, a testi ne-
velés, a szabad líceumok intézményének széles körű meg-
honosítása és anyagi ügyeinek előmozdítása foglalkoztat-
ták. A filológiai versenyeket, s a testi nevelés fejleszté-
sére a miniszteri követelményt megvalósíthatlannak mondja, 

— amazt a növendékek, emezt az iskola szegénysége 
miatt. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimn. értesítőjében 
Horváth Zoltán értekezik: »Természetrajzi múzeumokról*, 
melyben ismerteti a főgimn. természetrajzi múzeumát, 
előszámlálva a szép és értékes tárgyakat, — de a me-
lyeknek jó formán nem is tudnak megfelelő helyet adni, 
s kijelölve az irányt, melyet a természetrajzi múzeumok-
nak a jövőben szem előtt kell tartaniok. 



A sárospataki főgimn. tanári karában annyiban 
történt változás, hogy Kérészy István, 37 évi buzgó és 
lelkiismeretes tanári munkálkodása után nyugalomba 
menvén, Zombory Andor választatott meg helyére helyet-
tes tanárul és pedig azon Ígérettel, hogy ha szakvizsgáját 
leteszi, minden újabb választás nélkül rendes tanárrá 
léptettetik elő. 

Érdekesek és nagyon igazak az igazgatói jelentés-
nek következő megjegyzései: »a megjegyzést több évi 
tapasztalat után teszem, hogy tanuló ifjaink közül sokan 
az egyes tantárgyakban válogatni szoktak. Nem tetszik 
minden tárgy, s nem tart ják mindegyiket egyformán szük-
ségesnek, s azért nem is igen tanulják. Abban a téves 
hitben élnek, mintha már a gimnázium is bizonyos szak-
pályára készítené elő őket. Azt fontolgatják már a gim-
náziumban, bizonyosan a gimnáziumi oktatás céljával 
egyátalán tisztában nem levő rosz tanácsadókra hall-
gatva, hogy mire lesz szükségük azon a bizonyos élet-
pályán, a melyen megélhetésüket biztosítva képzelik, gon-
dolják. Ezért van aztán némely tantárgyakból a tömege-
sebb bukás. Igy történik aztán, hogy sokan nem nagyon 
törődnek azoknak a gimnáziumi Összismer eteknek a meg-
szerzésével, a melyekkel okvetlenül birniok kell a gimná-
ziumot végzett ifjaknak, azért, hogy a felsőbb tudományok 
hallgatására képesek legyenek. Azonban, hála Istennek, 
ez a kórtünet eddigelé még nem általános, de vigyáznunk 
kell, hogy azzá ne legyen«. 

A testi nevelésre, a valláserkölcsi élet emelésére és 
erősítésére, továbbá a hazafias érzület nemesítésére min-
denütt kiváló gond fordíttatott. A miskolci főgimn. ifjúsága 
megünnepelte okt. 6-át és márc. 15-ét; kivonult a zsolcai 
honvéd-emlekoszlophoz, mely alkalmakkor a hazafias 
beszédek és énekek élesztették és erősítették a növendékek 
lelkében a hazafias tiszta érzelmeket. 

Mindegyik értesítőben részletes kimutatást olvashatunk 
azon nagy mérvű jótékonyságról és jótéteményekről, melyek-
ben a növendékek részesültek. Az ösztöndíjak, alapítvá-
nyok es a konviktusokban nyert olcsó, vagy egész ingyenes 
jótétemények az elődök áldozatkészségéről tesznek bizony-
ságot. Vajha az utódok legalább megérdemelni igyekeznének 
e jótéteményeket. K. 

B E L F Ö L D . 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. pozsonyi vándorgyűlésére. — 

Pápa volt az első, kit követett kincses Kolozsvár. 
Utánok jött Debrecen, a kálvinista Róma; ez után meg 
Pozsony, a magyar protestáns hitvallók városa. . . . Ez 
utóbbi helyen, a hazai és egyházi történelmi emlékek 
által sokszorosan felszentelt városba zarándokoltunk el 
az idén mi, a magyar protestáns irodalmi Társaság vándor-
tagjai, abban a biztos reményben, hogy lelkünk megtelik 
ismét felemelő örömmel, lelkesedéssel és erős bizalommal 
szeretett egyházunk jelene és jövője iránt. És e remé-
nyünkben nem is csalódunk; mert a mit Pozsonyban 

láttunk, hallottunk, tapasztaltunk, mindaz teljes mértekben 
kielégítette felcsigázott várakozásunkat. S a mit most egy 
éve irt naplójegyzeteimben előre megjósoltam, valósággal 
be is teljesedett, mert pozsonyi vándorgyűlésünk siker 
tekintetében csakugyan felülmulta előzőit. Ügy látszik, az 
érdeklődés e »protestáns búcsúk* iránt évről-évre foko-
zatosan nő, s hogy a ki egyszer megízlelte az érdekes, 
tanulságos és örökre kedves összejövetelek édességét, az, 
ha csak körülményei engedik, újból megragadja az alkal-
mat, hogy kiszakítva magát egyhangú élete foglalkozásai 
közül, néhány felejthetetlen ünnepnapot csináljon magá-
nak. . . . 

Örömmel láttuk zarándok-csapatunk élén egyházunk 
s hazánk legnagyobb kitűnőségeit, püspökeinket, tőgond-
nokainkat, világi urainkat; jólesett kezet fognunk az egy-
házi élet és irodalom terén kisebb-nagyobb nevet és 
érdemet szerzett espereseinkkel és kollegáinkkal, — de 
talán még inkább azokkal az egyszerű sorsú falusi pap-
társainkkal, kik úgyszólván magok s családják szájától 
vonták meg a falatot, csakhogy részt vehessenek abban 
a sokadalomban, mely az ős koronázó város falai között 
bizonyságot lesz vala teendő arról, hogy ime mi magyar 
protestánsok is ' i t t vagyunk és élünk, s továbbra is élni 
akarunk e szép haza földjén! 

Voltak kartársaink Erdélynek Romániával szomszé-
dos megyéiből; voltak a távoli Abaujból és Sárosból. 
Zemplénből és Beregből: voltak mind az öt református 
egyházkerületből kisebb-nagyobb számmal ; voltak evan-
gélikus testvéreink közül is sokkal többen.mint eddigi össze-
jöveteleinken. Csak épen azok voltak legkisebb számban 
képviselve, kik az u. n. zsiros papság szerencsés javadal-
masai, a kiket bizony szégyenérzettel tölthetne el s ideje 
volna, hogy felrázzon kényelmükből az a sok szegény 
»kongruás-pap«, kik időt s költséget nem sajnálva, a 
szélrózsa minden irányából nagy lelki örömmmel jöttek 
el e hittestvéri találkozóra, s legszebb emieküknek s leg-
nagyobb dicsekvésüknek tartják, hogy ők is ott lehettek 
azon a szép pozsonyi ünnepségen. 

Bár e becses Lap elég részletes és kimerítő jelen-
tésben számolt be Irodalmi Társaságunk e 4-ik vándor-
gyűléséről: — legyen szabad nekem ezúttal is, mint mai-
három izben tettem, visszaszállni emlékezetem szárnyain 
az átélt kedves emlékű napokra és órákra, — mintegy 
bizonyságául annak, hogy a pozsonyi összejövetel csak-
ugyan tartós benyomást gyakorolt sokunk szivére, lelkére. 

* * * 

Néhány nappal az elindulás előtt a pozsonyi agost. 
hitvallású evangélikus egyház rendező bizottsága kedves 
útravalót küldött mindegyikünkhöz: t. i. először is a vasúti 
igazolványt, mely Társaságunk szerényebb sorsú tagjainak 
is lehetővé teszi, hogy kényelmesen és olcsón utazhassa-
nak ; aztán egy szállás-utalványt, a melyből megérthettük, 
hogy két napra meg a vendéglökben is a pozsonyi evang. 
egyház vendégszeretetét élvezhetjük, — s végül egy ügyesen 
összeállított kis füzetkét »Tájékoztató, cimmel, mely a 
három napi programúi minden egyes pontjáról kellő útba-
igazítással szolgált, sőt mintegy kecsegtetőül sikerült fény-
képekben mutatta be előre is Pozsony város általános 
látképét, továbbá a pompás új evang. líceumot és inter-
nátust s végül Dévényt és a millenniumi Árpád-emlék-
szobrot. Nem kaptuk meg azonban az összejövetelen 
résztvenni kívánó tagtársaink névjegyzékét, mint ez a 
debreczeni vándorgyűlés alkalmával történt, — s így egy-
előre kielégítetlenül maradt az a jogos kíváncsiságunk, 
kogv kikhez is lesz majd szerencsénk az úton s az Ősrégi 
város falai között. 



Annál meglepőbb volt a találkozás a budapesti 
pályaudvarban, hol az ismerős és ismeretlen tagtársak 
egész légiója jött össze s váltott örvendező kézszorítást 
egymással. Egy egész külön vasúti kocsi nem volt képes 
befogadni a nagyszámmal érkezett tagokat, kik Kiss Áron 
püspökkel s Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelővel 
élünkön a szeptember 18-iki délutáni gyorsvonattal, ke-
véssel 2 óra előtt indultunk el pozsonyi utunkra. Tavaly 
velünk jöttj az elnökség is ; most nélkülöznünk kellett 
mind egyházi, mind világi elnökünket, sőt attól tar-
tottunk sokan, hogy maga a »kegyelmes Úr« egyáltalán 
nem is találkozik velünk ez idei vándorgyűlésünkön, — 
köztudomású lévén, hogy miniszteri hivatásánál fogva 
épen akkortájt a párisi kiállításon tartózkodott. Annál 
örvendetesebb volt, hogy Pozsonyért Párist is odahagyta, 
s sietve jött közibénk, — szép szokása szerint, feleségé-
vel s leányával, hogy gyújtó szavaival újból lelkesedésre 
hevítse a nagygyűlésre zarándoklók százait. 

Élénk társalgás s ismerkedés közt telt el az a 
három órai idő, mely alatt gyorsan száguldó vonatunk a 
fővárosból a hajdani Magyarország egykori ódon fővá-
rosa felé röpített. Maga ez a kedélyes és tanulságos uta-
zás is megérdemli, hogy kimozduljon az ember tanuló-
szobájából, hol munka s gondok közt görnyedve, testünk 
és lelkünk pihenés s üdítő szórakozás után eped . . . 
Mily gyönyörű panoráma tárul fel minden lépten-nyomon 
szemünk előtt, de kivált a mint elérjük Vácot s Yácnál 
a Dunát, s azontúl mindaddig, mig e hatalmas folyó par t ja 
mellett haladunk! . . . Ott a festői Visegrád, mely gon-
dolatunkat önkénytelenül régi dicsőségünk napjaira vezeti 
vissza . . . Ott magaslik az esztergomi bazilika impo-
záns kupolája, mely egyrészt a római Szt-Péter-tempIomot 
s másrészt azt a domináló állást juttat ja eszünkbe, 
melylyel a magas méltóságba helyezett római katholikus 
egyház ma is uralkodni akar, s bizony hazánkban is még 
mindig uralkodik az állam s az egyháztársadalom éle-
tében . . . 

Nógrád, Hont, Esztergom vármegyék egy-egy csücs-
kén gyorsan robogunk keresztül Komárommegyébe, onnan 
Nyitrába, melynek Érsekújvár nevű állomásán vidám 
cigányzene fogadja vonatunkat. — Az Izráelben járat-
lanok talán azt is hihették, hogy — Társaságunkat . . . 
Pedig hát Nyílra vármegye s a magyar protestántizmus . . . 
hogy illik ez össze?! . . . Csak 10 percnyi türelem, s a 
tótmegyeri állomáson beszállt nyitrai misszionárius, a 
sokak előtt már ismert Sedivy László barátunk erre a 
kérdésre, hál' Istennek, elég örvendetes és igen megnyug-
tató válaszszal szolgál. Maga az a tény, hogy a refor-
mátusságnak ez északnyugati határán is van már egy 
őrszemük, a ki el-ellátogat egész Trencsénig, Zsolnáig 
s a hét legtöbb napját misszionáriuskodással tölti, már 
ez is jóleső örömre hangol. Ismét lehangoló ugyan, midőn 
ez új utitársunk sorra magyarázgatja, hogy ez is, meg 
az is egykor virágzó protestáns helység volt, hogy itt 
van a többek közt a hires Szempcz is, a mi kedves 
Szenczi Molnár Albertünk születési helye stb. . . Hajh, de 
ki ne tudná, hogy a hova mi most oly derült kedvben 
és emelkedett lélekkel utazunk, oda azokban az örökre 
gyászos időkben az Ur szolgáinak egész seregét hajtotta 
a hírhedt pozsonyi delegatum judicium rettenetes parancs-
szava! S innen a pusztulás szomorú képe hazánk e fel-
vidéki megyéiben. No de a z é r t : mégis csak mozog a 
föld! s azok a sötét hatalmak még sem érték el gyászos 
céljokat, s ha sírjukból kikelni merészelnének, hát meg-
tapasztalhatnák, hogy a világosság nem fél a sötétségtől, 
s hogy az evangéliumi igazságok fáklyáját ime egy szá-

zakra menő lelkes sereg diadallal viszi a gyászos emlékű 
Pozsony ódon falai közé . . . 

* * * 

Délután 5 óra 9 perc: megérkeztünk a szép és 
nevezetes Pozsony városába, mely a Kis-Kárpátok lábánál 
gyönyörű látványt nyújtva terül el, s már messziről meg-
dobogtatja szivünket a Dunára néző várhegyen épült ódon 
vár hatalmas négyszögű alakjával s eredeti jellegét máig 
megőrzött saroktornyaival.]Mindannyian a pályaház perron-
jára. tódulunk, hol Pozsony városa részéről a polgármester, 
az evang. egyház részéről a derék Günther Vilmos egy-
házfelügyelő fogadja a Társaság tagjait. Aztán hosszú 
kocsisorban vonulunk be a fellobogózott városba, a szép 
Stefánia-úton a lakosság kíváncsi érdeklődésétől kisérve, 
ki a vendéglőbe, ki a Liceum helyiségében berendezett 
szállására, ki pedig egyes családok vendégszerető haj-
lékába. Már ez az elszállásolás is nem kis gondot adhatott 
a rendező bizottságnak, s ha a vándorgyűléseinken részt-
vevők száma, mint remélhető évről-évre fokozódni fog, 
bizony a Társaságot vendégül fogadó egyháznak és 
városnak annál több költségébe és fáradságába kerül 
majd a mi gyülésezésünk. De hát mi kívánságainkban 
szerények lévén, megelégszünk bármilyen egyszerű fogad-
tatással, csak szívből jöjjön az »Isten hozott*. Mennyivel 
hálásabbak vagyunk pedig a pozsonyi evang. egyház és 
Pozsony városa iránt, azért a nemcsak szives, de részük-
ről nem kis anyagi áldozattal is' járt vendégszeretetért, 
melyben a Magyar Prot. írod. Társaság tagjait részesí-
tették. . . . 

. . . »Este 6 óra 30 perckor a tagok közgyűlése a 
theol. akadémia tanácstermében.* Igy szólt a programm, s 
a megérkezett tagok, csaknem kivétel nélkül siettek részt-
venni ezen első hivatalos összejövetelünkön. Nem is 
fértünk be mindannyian a terembe. Ez a nagy érdeklődés 
meglepő volt rám nézve, a ki nagyon jól emlékezem, 
hogy kolozsvári vándorgyűlésünk alkalmával majdnem 
ijesztően kevesen voltunk jelen, a nagygyűlést akkor is 
megelőzőleg, a megérkezés délutánján tartott közgyűlé-
sünkön. Debrecenben megfordítva, a díszgyűlés után volt 
a prózaibb lefolyású közgyűlés, a mi azonban nem alkalmas 
arra, hogy az ünnepség hangulatát, a mint kívánatos, 
magasabbra fokozza. No de hiszen a tapasztalat majd 
megtanít rá, hogy a jövőben s a körülményekhez mérten 
melyik eljárást kövessük. 

A közgyűlés lefolyása ismeretes. Gyurátz püspök 
úr egyházi elnökünk nyitotta meg, s Hegedűs Sándor 
világi elnökünk helyét, ki csak ez esti vonattal érkezett 
meg Párisból, Szilassy Aladár, ez az ismert buzgóságú 
világi papunk foglalta el. Örömmel hallottuk a tikári 
jelentésből, hogy a Társaság kiadványai hovatovább na-
gyobb elterjedésnek örvendenek; — hogy a « Koszorú* 
füzetei után befolyó jövedelem már-már fedezni képes a 
k iadásokat ; — hogy áldozatkész világi elnökünk ezúttal 
már hetedszer segítette ki népies kiadványaink nehezen 
döcögő szekerét az ő évi 500 frtos, igazán halát érdemlő 
adományával. Annál leverőbb a csaknem 14 ezer koro-
nára rúgó tagdíj-hátralék. Hát akkor mit csodáljuk, hogy 
szegény sorsú híveink egyházi adójukkal há t ra lékban 
maradnak, ha mi ilyen jó példával járunk elől köteles 
tartozásunk lerovása, illetőleg le nem rovása dolgában! 
Bizony igy nehezen lesz Bibliai Lexiconunk, meg Monu-
mentális prot. Egyháztörténetünk. 

A közgyűlés folyama alatt egy vendégkönyvet hor-
doztak körül, a melybe neveinket bejegyezve, egy kis 
füzetkét kaptunk, ezzel a citnmel: Az evang. theológusok 
otthona 1899—1900. évi jelentése. Az áldozatkészség 



szép példája, hogy az evang. theologusoknak ez az Ott-
hona, mely 1896. évben Magyarország ezredéves fenállása 
ünnepe alkalmából, a pozsonyi egyetemes theol. akadémia 
növendékeinek befogadására alapíttatott, ma már 31 ezer 
koronát haladó alap-vagyonnal bir. E jótékony intézet 
lelkes férfiak vezetése alatt áll, s megérdemli testvérfele-
kezetünk részéről is az anyagi támogatást. Ne feledjük 
azonban, hogy nekünk is van ilyen »Otthon«-unk, ha 
más néven is, Budapesten és másutt, mely szintén reá-
szorul a jókedvű adakozók filléreire. 

(Folyt. köv. Lévay Lajos. 

A dunamelléki református egyházkerület 
közgyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

Az október 24-iki ülésben először is a konventi 
képviselőkre való szavazás eredményét jelentette be 
gróf Teleki József, a szavazatszedő bizottság elnöke. E 
szerint rendes konventi képviselők lettek, papi részről : 
Baksay Sándor, Szilády Áron és Kovács Albert, póttagok : 
Adám Kálmán és Bocsor Lajos; rendes tagok világi rész-
ről : Cseh Ervin, dr. Vécsey Tamás és dr. Nagy Dezső; 
póttagok: Veszprémy János és Kálosy József. Szilassy 
Aladár, Karap Ferenc és Ádám András, nagy elfoglaltsá-
guk miatt nem vállaltak mandátumot. 

Az egyházkerületek átiratai során, a melyeket Ko-
vács Alberl referált, egyező akarattal elfogadta a közgyűlés 
a dunántúli egyházkerületnek Antal Gábor püspök által 
áttelt ama javaslatát, hogy a keresztyénség 900 éves 
behozatalának és a magyar királyság megalapításának 
emlékére az egyházkerület összes gyülekezeteiben f . évi 
december 30-án alkalmi istentiszteletek tartassanak, a 
mire az espereseket külön körlevélben hivják föl. 

Ellenben ugyancsak a dunántúli egyházkerületnek 
amaz átiratára, a mely a kongrua-törvényre való tekin-
tetből a lelkészi csonka év és kegyév egyöntetű rende-
zését javasolja, illetőleg a maga e célból készült szabály-
rendeletét elfogadásra ajánlja, közgyűlés nem tartotta szük-
ségesnek, hogy a maga rendszerén változtasson. 

Az erdélyi püspök cim kérdésében, az erdélyi igaz-
gató-tanács átirata kapcsán közgyűlés vita nélkül magáévá 
tette a jogügyi bizottság eme javaslatát : Tekintettel az 
1900. évi április havában tartott egyetemes konvent ide 
vonatkozó határozatára, mely szerint az erdélyi püspöki 
cim kérdésében feliratot intézett a kultuszminiszterhez; 
tekintettel arra, h«gy a konvent e felterjesztésére a mi-
niszter leiratilag nyilatkozott: közgyűlés az e tárgyban 
még szükséges további lépések együttes megtétele céljá-
ból az egyetemes konventet keresi meg. — Ennek a 
nagy port vert ügynek tehát úgy látszik még nincs vége. 

A budapesti állandó és rendes vallástanítók, mint 
lelkészi oklevéllel biró belhivatalnokok, a pesti egyház-
megye útján folyamodványt intéztek az egyházkerülethez, 
hogy az ideiglenes állású (segéd-, helyettes lelkészek) név-
sorából töröltessenek, a pesti egyházmegye rendes lelké-
szei sorába bekebeleztessenek és lelkészi jellegöket meg-
tarthassák. — A kérdés némi vitát keltett, a melyben 
Takács József, Bányi (íábor, Mészáros János és Ádá m 
András nyilatkoztak, mire az egyházkerület a kérdést 
visszatette a pesti egyházmegyéhez, hogy az állandósított 
hitoktatók jogi helyzetét világosabban körvonalozza. 

Felső-Baranya egyik egyházanak az egyházi adó 
egyházkerületi rendezését sürgető kérelmére, a melyet az 
egyházmegye is pártolt, közgyűlés figyelmezteti az egyház-

megyét és a gyülekezeteket, hogy egyházi törvényeink 
értelmében az adózási rendszer módosítása az egyház-
községek joga, a minek korlátjait az egyházi törvény 
szabja meg. Az adóreformot az egyházközségnek kell esz-
közölni, a felsőbb egyházi hatóságoknak csak megerősí-
tési jogot ad a törvény. 

A budapesti anyaegyház és a budapesti német 
leányegyház ama szerződését, a mely a két egyház kö-
zötti jogviszonyt az 1863-ik évi egyezség alapján, de 
a változott viszonyok tekintetbevételével akként szabá-
lyozza, hogy ezt az áldásosán működő leányegyházat a 
korábbi kivételes helyzetéhen meghagyja, közgyűlés az 
egyházmegye pártoló előterjesztésére egyhangúlag meg-
erősítette. 

Péczel, Dabas, Fóth, Kecskemét földeladási és vételi 
szerződéseit közgyűlés megerősítette. (Sz.) 

Stand Lajos vagyonkezelőnek a Roboz-alapítványról 
beterjesztett jelentése után a számszék jelentése követ-
kezett, s ez ki is töltötte az ülé.-nek még hétralevö részét. 

E nap délutánján tartattak még meg a bírósági ülések, 
a melyeknek során a raádi tanító, Barkász Kálmán, Kájel 
József, Molnár Gergely, a czeczei tanító, Nagy Benő és a 
kisszentmártoni tanító ügyében helybenhagyták az egyház-
megyék ítéleteit; Csinos József karancsi tanító ügyében a 
megye Ítélete feloldatott s a megye új Ítélet hozatalára 
utasít tatott ; a halasi presbiterválasztás, a megye ítéletével 
szemben megerősíttetett ; György Lászlóné panasza pedig 
kiegészítés és első sorban leendő elbírálás végett a me-
gyéhez tétetett le. 

Október 25 kével már az ötödik napját érte el a 
gyűlés, s a kimerülés már meg is látszott rajta. A megyék 
küldötteiből alig volt már egynéhány jelen, — csak az 
esperesek és a világiak tartottak ki elismerésre méltó 
buzgósággal. 

Az ülésen legelső sorban a lelkészi nyugdíjintézet-
nek a konvent által elrendelt előkészítésére választották 
meg a bizottságot, a melynek Koncz Imre esperes és 
Puky Miklós tanácsbiró elnöklete alatt tagjai lettek : Kovács 
Albert,( Mészáros János, Bocsor Lajos, Dányi Gábor, Petri 
Elek, Ádám András, Lévay Lajos, Hegedűs Sándor, Mády 
Lajos és Szabó Péter. A bizottság megbizatott, hogy javas-
latát elkészítvén, közvetlenül a konventhez terjeszsze fel. 

Következett ezután a számszék tegnap be nem 
végzett jelentésének vége, a melylyel kapcsolatban meg-
állapította a gyűlés a kerület jövő évi normál költségve-
tését és meghozta határozaíát a számszék által vélemé-
nyezett ügyekben. Bevételül előirányoztak 31,221 kor. 
60 fillért, — kiadásul 53,092 koronát. Iliányképen mutat-
kozik 21,870 kor. 40 fillér. Részletezve: aj az államse-
gélypénztárnál, bevétel 41,589 kor. 84 fillér, kiadás : 
19,600 kor., maradvany: 21,989 kor. 84 fillér ;b) a misz-
sziói pénztárnál, bevétel: 2123 korona 64 fillér, kiadás: 
1620 kor., — maradvány 5 0 3 kor. 64 fillér; c) a Bal-
dácsy-pénztárnál, bevétel: 8000 kor., k iadás : 8000 kor. 
d) a Német-tábornak-alap vagyona 8000 korona. — A 
püspöki titkár fizetésénei a kerületi levéltár és a Báday-
könyvtár kezeléséért járó tiszteletdijakat állandóvá tette 
a gyűlés; Jászy Viktor 80 frt korpótlékát utalványozta ; 
a Farkas József nevére teendő jubileumi alapítvany ja-
vára a theologia és a kerület pénztárából 500—500 ko-
ronát szavaztak meg; a félegvhazi és a szabadkai állami 
tanítóképezdék képesítő vizsgálataira megbízott küldésére 
a kecskeméti egyházmegyét hatalmazták fel, de reá hagy-
ták a képviselő költségetnek fedezését is. A kerület szük-
ségleteiről a számszék, az idő rövidsége miatt nem ké-
szíthette el a kimutatást, de hogy ez a fontos tárgy le 
ne maradjon a legközelebbi konventről, — megbízta a 



gyűlés a számszéket, hogy a kimutatást, az elnökséggel 
egyetértőleg készítse el és terjeszsze fel egyenesen a kon-
venthez. 

Szilassy Aladár ismételten is bejelentvén a számszék 
elnökségéről való lemondását, azt a gyűlés nagy sa jná-
lattal vette tudomásul és helyére Puky Miklós tanács-
birót választotta meg. Sógor Endre számvevő 3 éves man-
dátuma lejárván, azt a gyűlés, elismerése kifejezése mellett 
ú jabb 3 évre megújította. 

Lévay Lajos több anyásítási ügyet terjesztett elő ezután. 
Tudomásul vette a gyűlés, hogy Lajosmizse anyásí tásának 
szükségességét a kultuszminiszter elismerte és a szükséges 
kongruát utalványozni fogja, a miért is a díjlevél fel-
terjesztetik a miniszterhez. Szabadka és Pécs anvásítását 
szükségesnek tarja a gvülés és ennek elismerése végett 
ügyöket félterjeszti a kultuszminiszterhez. Bonyhádot még 
az idő szerint nem tartja anyásí tandónak. Albertfalvának 
és Budafoknak a pesli egyházhoz csatolása ügyét le-
tették a pesti egyházmegyéhez. 

A tűzkárbiztosítás ügyét Kovács Albert referálta és 
elfogadásra ajánlotta a trieszti általános biztosító társaság 
offertjét, a mely a mellett, hogy igen olcsó, még szép 
jutalékot is ígér az egyházaknak. Az ajánlat, véleményezés 
végett letétetett az egyházmegyékhez, azzal az utasítással 
hogy véleményeiket a jövő évi közgyűlés előtt kellő idő-
ben közvetlenül Kovács Alberthez küldjék fel. 

Következtek ezután a segélyre ajánlások és segély-
megszavazások. Lévay La jos a közalapi segély-kérvénye-
ket terjesztette elő. Segélyre a jánl ta t tak: Egyházak : Mara-
dék 400, Sepse 400, Pécs 1000, Nagyharsány 200. Bó-
nádfa 200, Sósvertike 150, Szava 300, Miszla 300, 
Pomáz 200, Alapszentivány 200; Acsa 200, Csákvár 200, 
Etyek 200 k o r o n á r a ; lelkészek: Kulifay Elek 200, Kovács 
Dániel 200, Kovács Ferencz 200, Boncz Gyula 200 ko-
ronára. — Báta, Kispest és Tótfalu tőkesegély iránti kér-
vényei előjegyeztettek. 

A Baldácsy- és az államsegély osztó-bizottság javas-
latát Szilddy Áron referálta, s a gyűlés ennek alapján a 
következő segélyeket nyertek az egyes egyházak és lelké-
szek : a) a Baldácsy-alapból. Egyházak. Herczegszőllős 400, 
Katádfa 300, Nagyváty 300. Szabadka 300, Jászkara-
jenő 400, Lápafő 400, Szent-Endre 400, Tótfalu 400, 
Duna-Földvár 400, Bonyhád 300, Csapdi 400 koronát. 
Lelkészek: Széles Áron 200, Gödölley József 200, Nagy 
István (Bisse) 200, Paál József 200, S Z Í V Ó S Károly 200, 
Sedivy Frigyes 200, Törő Lajos 200. Csekey István (Vár-
kony)" 200, Varga Sándor 200, Pálfy Gábor 200 kor.; 
b) az államsegélypénztárból kölcsönt kaptak : Makád 4400, 
Csabdi (1902-ben) 4000 koronát. Segélyt kap tak : egy-
házak : Baja 200, Belvárd 200, Csehi 200, Dráva-Sza-
bolcs 200, Garé 150, Sámod 150, Lajosmizse 150, Félegy-
háza 200 , Tápió-Szele 200, Szolnok 200, Tószeg 200, 
Tiszavárkony 200, Nyim 200. Magyar-Nagy-Székelv 200, 
Szólád 200, Duna-Bogdány 200. Hatvan 200, Kispest 300, 
Varalja 200, Báta 200, Várkony 250, Pilis 200, Sukoró 4 0 0 
koronát. Lelkészek: Sebestyén Pál (Kórógy) 100, Bácz 
Márk 80. Aracs Gyula 80, Bajó Károly 80, Füstös 
János 80, Horváth Antal 80, Horváth Gyula 80, Kiss 
Lajos 80, Kossá János 80, Kovács Sándor 100, Lutár 
Sándor 100, Máté Pal 100, Molnár István (Kis-Sz.-Már-
ton) 100, Molnár István (Csepel) 80. Morvay Ferenc 100, 
Szarka János 100, Szűcs Sándor 80, Vitányi Bertalan 100, 
Fejes Zsigmond 80, Hamar György 80, Szűcs Kálmán 80, 
Bálint Károly 80, Sikó Ernő 80, Tóth Bertalan 80, Mol-
nár Sándor 80, Módra Imre 80, Cserna István 80, Hart-
mann Károly 60, Erdős Lajos 140, Dohos Ferenc 80, 
Fáb ián Dénes 80, Szabó Lajos 80, Gerenday Endre 80, 

Kudar Kálmán 80, Biczó Zsigmond 80 koronát. — Ezen-
kívül ad az államsegély pénz tá r : a theologiai pénztárnak 
6000, a közpénztárnak 1000, a theologiai konviktusnak 
200, a misszióra 500, az egyházmegyék közigazgatási 
szükségleteire 1600 koronát. 

A Szondy-Kcnessey alap 400 korona kamatá t a 
közgyűlés az trcsi-i leányegybáznak szavazta meg. 

Az ülés délelőtti részében még az egyes egyház-
megyék felterjesztett ügyei kerültek tárgyalás alá, s közülök 
nem egy élénk eszmecserére, sőt komoly vitára adott 
alkalmat. 

E felterjesztések kapcsán elhatározta a gyűlés, hogy 
felír a kultuszminiszterhez az iránt, hogy az olyan lelké-
szeknek, a kiknek jövedelme csak kevéssel haladja meg 
az 1600 frtot, s a kik káplantar tásra szorulnak, adja meg 
erre a szükséges kongruát, hogy az 1600 kor. lelkészi 
jövedelem tisztán megmaradhasson. A segédleikészek el-
helyezésének a kecskeméti egyházmegye és Mészáros 
János által panaszolt kérdését véleményezés végett a 
theologiai választmányhoz utasították. 

Komoly vitát keltett a kecskeméti egyházmegye fel-
terjesztéseinek kapcsán Mészáros János kecskeméti lel-
kész felszólalása, a melyben, egy presbiterválasztási (a 
halasi) ügyben hozott kerületi bírósági döntvényre hivat-
kozva kérdést tett az iránt, hogy miután a bíróság az 
egyházi adóval hátralékos egyháztagokat felruházta pres-
biterválasztó joggal, a kerületi s ta tutum pedig a választó-
képességet az egyházi adó befizetésétől teszi függővé: 
érvényesek-e a kerületi s tatutum elvei szerint történt 
presbiterválasztások és a jövőben mihez tartsák magokat 
a gyülekezetek e tekintetben ? E felvetett kérdésre Szilágyi 
Dezső kijelentette, hogy a statutum szerint történt és meg 
nem támadott presbiterválasztások érvényesek, s egyszers-
mind hevesen tiltakozott a kecskeméti egyházmegye amaz 
el járása ellen, hogy a birói Ítéletet közigazgatási úton 
bírálat tárgyává tette és a statutum megsértését pana-
szolja. A birói ítéletet ily úton bírálat tárgyává tenni 
nem szabad. A statutumon, ha annak felfogásától és ren-
delkezésétől eltérőleg ítélt is a bíróság, nem esett sérelem, 
mert a statutum csak a törvény korlátain belől érvényes ; 
— a törvény pedig a választóképességet az egyházi 
adó befizetésétől csak a lelkészválasztásnál teszi függővé, 
de ezt a megszorítást a presbiterválasztásnál nem teszi 
meg. A jövőben tehát tartsák magokat az egyházak a 
törvényhez. — Szilády Áron halasi lelkész, Szilágyi 
Dezső d n ö k által két ízben is félbeszakított felszólalásá-
ban azt bizonyította, hogy a kerület régi s ta tutumai is 
az egyházi adó befizetéséből tették függővé a presbiter-
választásnál is a választó képességet, s veszedelmesnek 
Ítélte a bíróság ítéletében feltűnő opportunizmust. A kér-
dést a konventhez felterjesztendőnek tar tot ta ; Szilágyi 
Dezső elnök azonban ennek ellene mondott, mert a kon-
vent nem jogosult a törvény magyarázására . Indí tványára 
a közgyűlés kimondta, hogy a s tatutumon nem esett sére-
lem és e dologban felterjesztést nem tesz a konventhez. 

A külsősomogyi egyházmegye a kongrua és a taní-
tói korpótlékok elaprózása ellen emelte fel szavát. A gyűlés 
a tanítói korpótlékok havonként való kifizetése ellenében 
a törvény rendelkezésének alkalmazását fogja kérni a 
kormánytól ; — a kongruaügyben azonban nem tartot ta 
szükségesnek a kért felterjesztést. 

A külsősomogyi és vértesaljai egyházmegyék a kerü-
leti segélyosztásnek jelenlegi elaprózó rendszerével nincse-
nek megelégedve s ennek megváltoztatása iránt felterjesz-
tést is tettek a kerületre. Szilágyi Dezső elnök már a 
segélyosztás megszavazása alkalmával hasonló értelemben 
szólalt fel, s a gyűlés meg is bizta a segélyosztó bizott-



Ságokat, hogy e dolog felett gondolkozzanak, s találjak 
módját annak, hogy a segélyezésekre szánt összegekkel 
az egyházak maradandóbb "hatású támogatása váljék 
lehetségessé. 

Kisebb ügyek elintézése után a délelőtti ülés be-
rekesztetett, hogy tolytattassék és bevégeztessek délután. 

A fél négy órakor újra megnyílt ülés sietve tár-
gyalta azután le a még bátralévő ügyeket, a melyek 
közt pedig volt egynéhány, a melyik a bővebb tárgyalást 
is megérdemelte volna. Az irodalmi-bizottság jelentésének 
tudomásul vétele után a középiskolai szakosztály jelen-
tését terjesztette elő Katona Mihály, arra nezve, hogy a 
gimnáziumoktól elvonhatok volnának-e az egy-egy tanszék 
ellatására adott kerületi segélyek, s hogy ezek fedezésére 
lehetne-e, a gimnáziumok felekezeti jellegenek veszélyez-
tetése nélkül államsegélyt kérni ? A jelentés szerint le-
hetne államsegélyt kérni, s a gyűlés meg is bizta az el-
nökséget, hogy erre nézve a szükséges lépéseket tegye meg. 

A nem felekezetünkhöz tartozó középiskolákba járó 
ref. tanulók statisztikájának összeállításával a középiskolai 
szakosztály megbizatott; a hitoktatás körül felmerült sé-
relmek a konventre felterjesztettek, s a kerületi felsőbb 
leányiskola ügyében a gyűlés tavalyi határozata meg-
ujíttatott. 

A nagvgeresdi egyezséget, megújított alakjában Ká-
losi József terjesztette elő. A gyűlés az egyezséget, mielőtt 
statutaliter elfogadná, nyilatkozás végett letette az egyház-
megyékhez. 

Rendre került az egyetemi prot. theol. fakultás kér-
dése is; a gyűlés azonban egyelőre csak annyit határo-
zott benne ; hogy véleményes javaslattétel végett áttette 
a theologiai választmányhoz. 

A 800 frtnál magasabb lelkészi jövedelmeknek, a 
konvent által kívánt összeírása elrendeltetett. Az egyház-
kerületi értekezlet jegyzökönyvének felolvasása kapcsán az 
orsz. belmissziói egyesület alakításának szükségessége, a 
vasárnapi bibliai iskolák szervezése, a reformáció emlék-
napján a nem feleke/etünkhöz tartozó iskolákba járó ref. 
növendékeknek a tanulás alól felmentése és a vallásfele-
kezeti statisztikai adatoknak a stat. hivatal havi füzeteiben 
ismét közlésének kérése kerültek szóba. Örvendünk rajta, 
hogy, főként Szilágyi Dezső felszólalásai következtében, az 
értekezlet indítványai megnyerték a kellő figyelembe vé-
tetést és nemcsakhogy nem hajtatott végre rajtok az 
autonomikus temetés, sőt ellenkezőleg olyannak minősít-
tettek, mint a melyek egyházunk javát és üdvét célozzák. 
E tekintetben igen figyelemreméltó volt Szilágyi Dezső 
elnök felszólalása. Ö, mint mondá, csak laikus szemmel 
vizsgálja ugyan a mai felekezetközi viszonyokat, de saj-
nálattal látja, hogy mig a velünk ellenséges viszonyban 
álló egyházban az egyház belső építése, a hittudat eme-
lése tekintetében élénk és pezsgő munka folyik, addig 
azzal szemben a mi egyházunkban hasonló, szervezett 
munkálkodást nem látunk. Ennek megteremtésére célzó-
nak látja az orsz. belmissziói egyesület alakítására és a 
vasárnapi bibliai iskolák szervezésére vonatkozó indítvá-
nyokat, a melyeket, mint olyanokat, a melyek az egyház 
üdvére vonatkoznak, a legkomolyabb figyelmébe ajanl 
a közgyűlésnek. A gyűlés, osztozva az elnök felfogasában, 
mindkét indítványt letette az egyházmegyékhez, azzal az 
utasítással, hogy azok felett komolyan gondolkozzanak 
es véleményeiket a jövő gyűlésre terjeszszék fel. — A 
reformáció emleknnpjara vonatkozó indítvány vélemé-
nyezés végett a tanügyi bizottságnak adatolt ki ; a fele-
kezeti statisztikai adatok ismét közlése ügyében azonban a 
gyűlés nem tett felterjesztést a kormányhoz, mivel tudomása 
szerint az említett adatok közlése mar elrendeltetett, a mi 

örvendetes tudomásunkra szolgálhat mindnyájunknak, a kik 
világosan akarjuk látni bajainkat. 

A Kalocsa Balázs-alapítvány felügyeletével a gyűlés 
Ádám (ierzsont bizta meg; Stand Lajos vagyonkezelőnek 
a vagyoni ügyekben előterjesztett javaslatait jóváhagyta; 
végül pedig elrendelte, febr. 1. határidővel a szavazást 
a Kovács Antal halálaval megüresedett egyházi tanács-
birói állásra. A szavazatbontó bizottságba, Szász Károly 
püspök és Szilassy Aladár elnöklete alatt Vécsev Tamás, 
Farkas József, Szőts Farkas és Petri Elek küldettek ki. 

A hosszúra nyúlt ülés délután 5 órakor, Szász 
Károly püspök buzgó imádságával záratott be. 

Tudósító. 

MISSZIÓÜGY. 
A Protestáns egyházak veszteségei 

Khinában. 
Az Egyesült-Államok külügyminisztériumának tiikára, 

Adee J. út' hivatalosan is közzé tette ama becsléseket, 
melyek az amerikai egyházak veszteségeit állapítják meg 
Khinában, s a mely becslések egyszersmind kartérítési 
alapul is fognak felhasználtatni az amerikai hatóságok 
részéről a khinai kormánynyal szemben. Mellőzve e ki-
mutatásnak bennünket protestánsokat nem érdeklő rész-
leteit, megtudjuk belőle azt, hogy az amerikai protestáns 
missziók, az imént lefolyt, sőt még egészen be sem vég-
ződött lázadások alatt közel másfél millió forint anyagi 
kárt szenvedtek, A missziói hatóságok által bejelentett 
eme kártérítési összegbe nincsenek befoglalva ama sze-
mélyes keresetek, miket az egyes misszionáriusok, illetve 
hozzátartozóik támasztanak a khinai kormány ellenében, 
a személyes szabadság és egyéni jogok sérelme cimén 
Annyi bizonyos, hogy az Egyesült-Államok kormánya el 
van határozva tekintélyének nagy súlyával érvényt sze-
rezni a missziói hatóságok és az egyes misszionáriusok 
követelései kielégítésének. 

Hogy liany prot. misszionárius tett a mostani láza-
dás folyamán bizonyságot arról, hogy neki »az élete sem drága 
Krisztusért*, más szóval, hogy hány misszionárius vesztette 
életét a legutóbbi zavarok alatt ? — ezt még mindezideig 
nem sikerült teljes bizonyossággal megállapítani. A metho-
disták (mindig csak az amerikai prot. felekezetek misz-
szionáriusairól beszélek) úgy vannak informálva, hogy 
Khinában állomásozó lelkészeik mindenike teljes bizton-
ságba hozatott az amerikai konzulátusság által. Az epis-
kopalisták és baptistak a boxer fölkelésektől szaturalt 
területeken működvén, közülök többen elvesztek. A pres-
biteriánok telepei csaknem egészökben elpusztultak, két 
misszionáriusuk pedig családjokkal együtt felkoncoltatott. 
Pao-Ting-Fuban feldúlták a fölkelők a páratlan szép fek-
vésű, óriási áldozatokkal létesített presbiterián templo-
mot, iskolát, árvaházat és papnöveldét. Itt vesztette éle-
tét az említett két lelkész és családja is, kik mint igaz-
gatók. az utolsó percig hiven kitartottak, s életöket leltek 
le Isten országa terjesztése szent ügyenek oltárára. Ezen-
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kivül a német evangélikusok két misszionáriusuk elvesz-
tését jelentették be az amerikai kormánynak. Sok prot. 
felekezet, adatok hiánya és ezek beérkezésének késedelme 
miatt még nem tett jelentést személyi és vagyoni veszte-
ségéről és kártérítési igényeiről az amerikai külügyminisz-
tériumnak. Valószínű a feltevés, hogy legalább tíz amerikai 
misszionárius áldozatául esett a fellázadt khinaik fana-
tizmusának és brutalitásának. 

A presbiteriánusoknak már fentebb is említett nagy 
veszteségei mellett érzékeny, s talán nem is egyhamar 
és egykönnyen pótolható anyagi veszteségei vannak a 
baptistáknak és a kongregácionalistáknak. '— Előbbi fele-
kezet templomai, iskolái teljesen ruináltattak. Bejelentett 
kártérítés; igényök 200,000 dollárt teszen ki, melyet kétség-
telenül meg kell térítenie a khinai kormánynak. Pekingben 
csaknem minden denominációnak megvolt a maga temploma, 
s minthogy a lázadás itt tört ki, s mind mostanáig itt 
dúlt a leghevesebben, nagyon természetesnek találhatjuk, 
hogy a fölkelők először is az útjokba eső pekingi ker. 
templomokat rombolták le. Itt legjobb tudomásunk sze-
rint felekezetünknek, az amerikai ref. egyet, egyháznak 
is volt temploma és iskolája. Hogy ennek azonban mi 
sorsa lett (valószínű hogy ez is semmivé lett) ennek 
nyomát nem találom a külügyminiszteri riportban. 

* * 
* 

Ha már khinai missziókról irok, érdekesnek találom 
megemlíteni egyúttal azt is, hogy a khinai zavarok s az 
ezek folyamán a keresztyéneket ért nagy anyagi veszte-
ségek az áldozatkészséget nemcsak hogy nem csappan-
tották, de hihetetlen módon fokozták a keresztyénségnek 
Khinában elhelyezett nagy érdekei iránt az egyes gyüle-
kezetek körében. S ez nemcsak egy felekezetnek, hanem 
az összes keresztyén felekezeteknek örvendetes tapasztalata 
e téren. Amerikai ref. egyházunk külmissziói tanácsa a 
lefolyt július hó folyamán 10,000 frton felül vett be ön-
kéntes adományokat a khinai missziók javára. S egyházi 
lapjaink csak annyit fűznek e tény regisztrálásához, hogy 
ez nem több, mint a mennyit normális körülmények 
között is tennünk lehetne és tennünk kellene is Isten 
evangéliumának a pogányok között való terjesztése szent 
ügye érdekében. Boldog ország, boldog nép, igazi evan-
géliumi egyház, melynek körében a keresztyéni elhivatás 
és keresztyéni kötelességek betöltésének tudata ily elta-
gadhatlan jelekben keres megnyilvánulást! 

Ugy van az csakugyan, mint a próféta mondja, 
hogy Isten igéje olyan az igaz hivő emberben, mint a 
csontjaiba rekesztett tűz, mely nem hagy neki pihenést, 
nyugalmat, míg ki nem adja magából és mással is nem 
közli a megszentelést eszközlo, újjászületésre vezérlő isteni 
erő hatását. A missziói munkálkodást ilyen szempontból 
kell felfogni és mérlegelni, s akkor azonnal elenyészik az 
a kicsinylés, melylyel ma még sokan a misszió szolgála-
tában álló munkásokra s azok működésének eredményére 
tekintenek. Kicsiny mustármagból növekszik a nagy ár-
nyékot adó terebélyes fa, s az Isten országa a maga 

teljességében csak úgy jöhet el hozzánk, az evangélium-
nak teljes diadalát csak úgy remélhetjük, ha a megne-
mesítő sót és az erjesztő kovászt viszszük mindenfelé, a 
hol az ma még hiányzik, s hol arra szükség vagyon. 

Chicago. Ills. 8504 superior are. 

Harsányt Sándor. 
ev. reform, lelkész. 

I R O D A L O M . 
** Az Ókori L e x i k o n b ó l a Franklin társulat 

kiadásában és Peez Vilmos szerkesztésében megjelent az 
1. kötet 5. füzete, mely a 17—20. iveket foglalja magában. 
Az Assyriától Bigatusig terjedő cikkek közül kiemeljük 
az Assyria, Astrologia és astronomia, Asylum, Athleta, 
Atii, Atilii, Atimia, Atlas, Attalus, Attica (egy egész iv), 
Augustinus, Aurelianus, Aurelii, Babylon, Babylonia, Ban-
kár, Basilica, Biblia cimű nagyobb kiterjedésű cikkeket, 
továbbá az Azali, Azisis, Bassiana, Bathinus, Bató, Benefi-
ciarii, Bersovia cimű hungaricumokat. A füzetet 24 ábra 
díszíti, melyek között két magyarországi emlék is van. Egy-
egy füzet ára 1 korona. 

** »Az á l l a t o k v i lága* . Brehm Alfréd Thierleben 
cimü világhírű művéből, a melynek magyar kiadását most 
indította meg a Légrády testvérek könyvkiadó hivatala 
a második füzet is napvilágot látott. A 200 füzetre vagy 
10 nagy kötetre tervezett mű 1800 szövegképpel, 80 fe-
kete nyomatú mülappal és 100 szines műmelléklettel 
illusztrálva jelenik meg. A szerkesztést Méhely Lajos, az 
Akadémia tagja végzi Chernel István, Csíki Ernő, Kohaut 
Bezső és Rátz István közreműködésével. Az első füzet hű 
képét adja az egész munkának és megkezdi az emlősök 
s ezek között a majmok leírását Méhely L. szerkesztő 
tollából. A második füzetben szintén a majmok rendkívül 
érdekes életét festi a szerző. Ennek a második füzetnek 
a szövegét kilenc rajz illusztrálja. Adva van még a füzet-
hez egy fekete nyomatú műlap és egy szines nyomatú 
műmelléklet. Az állatok világa a Légrády te&tvérek könyv-
kiadóhivatalában (Budapest, váci-körút 78.) jelenik meg 
s minden könyvkereskedésben kapható. Egy füzet ára 
80 fillér. Tájékoztatót a kiadóhivatal ingyen és bérmentve 
készségesen küld. 

** Arany János munkáinak új olcsó kiadása. 
A Franklin-társulat magához váltotta Arany János munkái-
nak kiadói jogát a szerzői jog fennállásának egész tarta-
mára. Most, hogy a Franklin-társulat az Arany-készleteket 
Ráth Mórtól megvette, olcsó kiadást is ád a magyar 
közönségnek. Az új Arany-kiadást már a Franklin-társulat 
bocsátja közre, és hat kötetből áll, s az I. kötet a »Kisebb 
költeményekeU, a II. a »Toldi trilógiát*, a III. az »Elbe-
szélő költeményeket*, a IV. a »Hátrahagyott költemé-
nyeket*, az V. »Shakespeare-fordításokat,*,a VI. kötet pedig 
»Prózai a dolgozatokat« tartalmazza. Lényegében tehát 
teljes ez a kiadás, mely most már könnyen hozzáférhetővé 
fogja tenni Arany János munkáit a közönség nagyobb 



köreinek is. Ez ú j hat kötetes kiadásnak az ára fűzve 
20 korona, csinos vászonkötésben pedig 30 korona, s így 
je lentékenyen olcsóbb, mint bármelyik eddigi kiadása 
Aranynak . Ez tehát az első olcsó Arany-kiadás , a mire 
valóban szüksége volt a magyar közönségnek. 

** N é g y k o r o n á s P e t ő f i d i s z - k i a d á s . Az új kiadás 
célja az, hogy mindenki, még a kevésbé tehetős is, fényes 
diszben gyönyörködhessék a szabadság és szerelem dal-
nokának költeményeiben. Mert ez a négykoronás kiadás, 
minden olcsósága mellett is, olyan díszmunka, mely a 
legfényesebb könyviárban megállja helyét. Külső meg-
jelenésében, a rany nyomású , allegorikus képpel díszített 
piros vászonkötésben rendkívül kedves és ízléses. Belső 
kiállítása pedig méltóan versenyez külső diszével. Papirosa 
finom, nyomása tetszetős, a szemnek kellemes és illusz-
trációi régebbi és újabbi mesterek remekművei . A szép 
m u n k a az Athenaeum k iadásában jelent meg. 

** Az ^Ébresztő* , a magya r evangéliumi ifjúság lapja, 
Csűrös István szerkesztésében, második s zámában meg-
jelent. A lap e második száma szintén igen érdekes és 
építő ta r ta lmat foglal magában . Közleményei a követke-
zők : Október 31-dikén. Költemény, Miklós Elemértől. 
Október 31-dikén. Vezércikk a szerkesztőtől. Egy szörnyű 
vád. Elmélkedés Márk. 3 : 21 a lapján, dr. Szabó Aladár-
tól. Jelentés az evangéliumi ker. diákegyesületek világ-
szövetségének Versaillesben, 1900. aug. 4—8- ig tartott 
konferenciájáról , Kovács Lajostól. A budapesti ref. if jú-
sági egyesület alapszabályai , Studenstől. Az evangéliumi 
ifjúság imahete, Vai Mórtól. Édes a n y á m imádsága, köl-
temények Nagy Vincétől. A tudomány a j ándéka a keresz-
tyénség számára , Drummond Henriktől ; fordította Sörös 
Béla. A spiritizmus, Forgács Gyulától. Az evangéliumi 
mozgalmak cim alatt érdekes közlemények az ifjúsági és 
jólékony egyesületek életéből. — A lap előfizetése egy 
évre 2 korona. Az előfizetési pénzek Forgács Gyula theol. 
szeniorhoz, Budapest, Kálvintér 7. sz. küldendők. 

E G Y H Á Z . 
A r e f o r m á c i ó e m l é k n a p j a . Október 31-dikét a 

magyar prot. egyházak és iskolák ez évben sokkal mél-
tóbban ünnepelték meg, mint eddigelé. Örömmel látjuk, 
hogy a magyar protes tant izmus mind inkább tuda tá ra 
jut annak , hogy a reformáció emlékezetének épen a kez-
det történeti nevezetességű napján való felújí tásában 
ha ta lmas egyházépitő, lelkeket buzdító, hitet mélyítő erő 
rejlik, s hogy a kegyeletes emlékezésben rejlő emez erőt 
fel kell használnunk, mozgásba kell hoznunk. Ennek a 
tuda tnak az eredménye volt az, hogy mig eddigelé ál talá-
ban október utolsó vasárnapjával olvasztották össze a 
reformáció emlekezetét, addig az idén már, gyülekezetek 
és iskolák magán, október 31-én tartották meg az emlék-
ünnepélyt , részint istentiszteletek, részint iskolai és társa-
dalmi ünnepélyek keretében, Budapesten ifjúsági isten-
tiszteletekkel, egyesületi és társadalmi ünnepélyekkel újí-

tották meg a nagy nap emlékezetét. A kálvintéri tem-
plomban a gyermekek előtt Keresztesi Sámuel, Budán 
Kádár Lajos, Zuglóban Péntek Ferenc, Kőbányán Török 
József, a rózsa-utcai imateremben Fehér Gyula tartottak 
alkalmi egyházi beszédeket. — Az evangélikusok szintén 
ifjúsági istentiszteletet tartottak a Deák-téri t e m p l o m b a n . — 
A ref. főgimnázium kebelében d. e. 10 órakor a »Kon-
firmált ifjak egyesülete* tartott szép ünnepélyt énekkel, 
imával, szavalattal , beszéddel és alkalmi felolvasással. Az 
ünnepély fénypontját Ballagi Tibor felolvasása és a gyer-
mekkar remek éneke alkotta, a melyet Krausz Gusztáv 
énektanár tanított be és vezetett. — A Ref. Ifjúsági 
Egyesület este 7 órakor ünnepelte meg a nagy nap év-
fordulóját, óriási közönség jelenlétében, magas színvonalú 
programmal , a melyben a szavalatok (Nagy Vincze és 
Miklós Elemér költeményei), a felolvasás (tartotta Kováts 
László) és a Gergely Antal által mondott ünnepi beszéd 
tetszettek leginkább. — Ugyancsak este fél hét órakor a 
budai vigadó nagytermében is volt nagyszabású ünnepély, 
a melyre nagy és előkelő közönség jelent meg. Az ünne-
pélynek kimagasló pontjai voltak dr. Hegedűs István egye-
temi, Farkas József theol. tanárok felolvasásai és Kozma 
Andornak két, saját maga által előadott költeménye. A 
most alakuló gyülekezeti vegyeskar Luther és a gálya-
rabok énekét adta elő igen szépen, Kovács Dezső polg. 
iskolai tanárnövendék vezetése alatt. 

E g y h á z m e g y e i gyű lé s . A belső-somogyi ref. egyház-
megye f. hó 6-án rendkívüli gyűlést fog tartani Csurgón. 

L e l k é s z v á l a s z t á s A tiszatarjáni reform, egyház 
Elek József bábonyi lelkészt, a felső-borsodi egyházme-
gye aljegyzőjét választotta meg lelkipásztorává. 

A s e p s i ref . e g y h á z m e g y e mult hó 26-án Sepsi -
szentgyörgyön tartot ta meg közgyűlését. A megelőző isten-
tiszteleten Demes Péter kisborosnyói lelkész mondott 
imádságot. Vén Mihály esperes jelenléséért köszönetét 
fejezte ki a gyűlés. A tanügyi előadó jelentéséből sa jná -
lattal értesült a gyűlés a felől, hogy a négy felekezeti 
iskola közül kettő sok kívánni valót hagy fenn az épületek 
és a belső berendezés tekintetében. Elfogadta a gyűlés 
az egyházmegyei tanács azon indítványát, hogy a kon-
gruapénzek kezeléséért az esperes bizonyos honoráriumot 
kapjon. 

E g y h á z m e g y e i v á l a s z t á s o k . A meeöfóldi ref. 
egyházmegye üresedésben volt egyik egyházi tanácsbirói 
á l lására a gyülekezetek szavazattöbbségével Tóth Károly 
polgárdi-i lelkész választatott meg. — A számvevői állásra 
beadott szavazatokból egyik jelölt sem nyervén meg az 
általános többséget, a két legtöbb szavazatot nyert egyén, 
névszerint Csizmadia Lajos és ifj. Kutusi Ferenc közölt 
szükebbkörü szavazás rendeltetett el. 

L e l k é s z b e i k t a t á s . Az uj-pazuai evang. gyülekezet 
mult hó 21-én vezette be hivatalába új lelkészét, dr. Tirtsch 
Gergely volt dunáninneni püspöki titkárt. A beiktatást 
Abaffy esperes végezte. 

T e m p l o m a v a t á s o k A komárom-aeenl péten ref 
egyház mult hó 21-én avat ta fel újonnan épült templomát. 



A felavató imát és beszédet Antal Gábor püspök tar-
totta, a kit a gyülekezet bandériummal, diadalkapuval és 
nagy ünnepélyességgel fogadott kebelébe. — Ugyancsak e 
napon avattatott fel a vései evang. anyaegyház filiájának, 
Szőke-Dénesnek újjá alakított temploma is, a melynek 
renovációjában igen szép áldozattal működött közre a kis 
leányegyház régi támasza, a Véssey-család. A felavató 
beszédet Németh Pál vései lelkész és somogyi esperes 
mondotta. Egyházi beszédet Balogh István porrog-szent-
királyi lelkész tartott, Madár Rezső sandi lelkész pedig 
űrvacsorát osztott. A templomba be nem fért híveknek 
az udvaron Mesterházy Sándor nemes-pátrói lelkész tar-
tott egyházi beszédet. 

A b é k é s - b á n á t i ref. e g y h á z m e g y e mult hó 25-én 
tartotta meg közgyűlését Szegeden. A közgyűlést isten-
tentisztelet előzte meg. Az esperesi jelentés szerint az 
egyházmegye népessége 198,881, a mely szám a tavalyi 
állapottal szemben 926 szaporodást mulat. Születések 
száma volt 7364, a mely a halálozást 2576-tal múlja 
felül. A jelentés szólt az egyházpolitikai törvények hatá-
sáról is. A temetéseknél és a kereszteléseknél igen ritkán 
mellőzik az egyház szolgálatát; a házasságkötések körül 
azonban már nagyobb a baj A jegyeseknek a lelkész 
előtti kézfogása, a cenzúra és a hirdetés sok helyen egé-
szen kiment a szokásból, s az új pároknak, némely he-
lyeken jelentékeny százaléka nem áldatja meg frigyét 
egyházilag. Örvendetes dolog, hogy a jelentés szerint az 
agrárszocializmus nem terjed, hanem csillapodik, több 
helyen pedig egészen megszűntnek látszik. 

Az erdé ly i ref. i g a z g a t ó t a n á c s legutóbb tartott 
ülésében elfogadta a kiküldött bizottság altal az »erdélyi 
püspök« cim ügyében készített és az országgyűléshez 
intézendő felirat szövegét. Tárgyalta még a dunántúli 
püspöknek a keresztyénség 900 éves jubileuma megtar-
tása tárgyában kelt á t i ra tá t ; azonban e dologban nem 
tartotta szükségesnek intézkedni. 

L e l k é s z i j u b i l e u m . Glauf Pál r imaszombati lelkész 
és kishonti főesperes a napokban tölti be lelkészkedésé-
nek 25-ik évét. Az egyház ez alkalommal jubileumi ünne-
pélyt kiván rendezni az érdemes férfiú tiszteletére. Az 
ünnepélyt f. hó 18-ára tervezik. 

I S K O L A . 

Farkas József kitüntetése és jubileuma Ö Fel-
sége, a király Farkas József budapesti ref. theol. tanárnak, 
az egyházi és iskolai élet terén szerzett érdemei elisme-
réséül a királyi tanácsosi cimet adományozta. A midőn e 
legfelsőbb helyről jött elismerés felett lapunk is, a mely-
lyel az érdemes férfiú immár 40 éve van állandó össze-
köttetésben, a legőszintébb örömét fejezi ki, és tiszta sziv 
bői kivánja, hogy a nyert cimet még sok éveken át 
viselhesse boldogan, — megemlítjük, hogy a már jelzett 
jubileumi ünnepélyt a rendező bizottság a közgyűlés ide-
jéről elhalasztotta, s annak más, még eddig meg nem 

állapított terminust fog kitűzni. A jubileumi alapra való 
adakozás ennek folytán folyamatban maradt és e célra 
még mindig elfogadtatnak a szives adományok. Olvasóinkat 
s a jubilánsnak minden tisztelőit mi is felhívjuk az 
adakozásra. Farkas József megérdemli, hogy nevére egy 
oly alap tétessék, a mely érdemeihez méltó. Azért, a 
kik még eddig nem küldték be adományaikat , — tegyék 
meg azt minél előbb. 

T a n í t ó e g y l e t i g y ű l é s e k . A kisvárda-vidéki ref. 
tanítói kör mult hó 18-án tartotta meg öszi közgyűlését. 
László Gyula elnök megnyitó beszédében a lelkészekkel 
való békés, egyetértő és testvéries együttműködés szük-
ségességét hangoztatta. Felterjesztést intéznek a felsőbb 
egyházi hatóságok út ján a kultuszminiszterhez a kantori 
javadalmaknak is a nyugdíjba beszámítása iránt. Az egyház-
megyét felkérik, hogy szerezzen érvényt a törvény ama 
rendelkezésének, a mely szerint a tanítók nem szedhetik 
maguk a naturálékat a hívektől. Felolvasást tartott Szabó 
Pál az évzáró vizsgálatokról, a melyeket megtartandók-
nak, de ünnepélyesebbekké teendőknek ítélt. A tiszántúli 
egyházkerület tantervrevizió-tervezetét véleményezés vé-
gett egy bizottságnak adták ki. — A nagybányai ref. 
egyházmegyei tanító-egyesület közgyűlése mult hó 25-én 
folyt le, Sinka Lajos elnöklete alatt. Legfontosabb tár-
gyai voltak a gyűlésnek a tiszántúli egyházkerület tanterv 
reviziótervezete és a nyugdíjtörvény revíziójának a kér-
dése. A tantervet illetőleg a gyűlés az egységes tanterv 
barát ja , a melyben megjelölendő volna az elvégzendő 
anyagnak mind a minimuma,, mind a maximuma. — A 
nyugdíjtörvényben a szolgálati időt s az egyszersminden-
kori járulékot leszállítandőnak tartja. A tanítói fizetés, 
eltekintve a kántori javadalomtól, a fizetés minimumáig 
fel volna emelendő, s ez után volna megállapítandó a 
nyugdíjigény. A szolgálati idő a hivatalokba lépéstől, illetve 
az oklevél megszerzésétől számíttassék. Öt évi szolgálat 
után nyugdíj, azon alól végkielégítés járjon. Ha férj és 
feleség-tanító tagja volt az intézetnek, a nő halála esetén 
kapja meg a férj is az özvegyi segélyt. 

A t a n í t ó k é p z ő k t a n t e r v é v e l legközelebb foglal-
kozott a preparandiai tanárok országos egyesületének vá-
lasztmánya. A"magyar nyelv tantervét illetőleg kimondotta, 
a gyűlés, hogy megváltoztatja a közoktatási tanács tervét, 
olyanformán, hogy a tanítóképzőt a középiskola folytatá-
sának nézi, és minthogy a középiskolákban bőven tanul-
tak már nyelvtant, ezért a képezdében folytatják a 
poétikával, a retorikával és az irodalomtörténettel. Csak 
azután, az utolsó évfolyamban kerül ismét sor a magyar 
nyelvtanra, olyan feldolgozásban, a mint azt a tanítónak 
a népiskolákban kell tanítania. Ez az évfolyam tehát 
kiváltképen gyakorlati és szakirányúnak minősítendő. 
Hasonlóképen a számtani tantervet is úgy változtatták 
meg, hogy az I., II. és III. osztályban folytatják a közép-
iskola anyagát és csak a IV. osztályban térnek rá a 
számtan elemeire, hogy a népiskola valódi tananyagát , 
módszerével együtt, közvetlen az életbe való kilépés előtt 
ismerhessék meg a tanítójelöltek. Végül a történelmi tan-



tervről volt nagv vita. A történelem tanárai nem akarták 
elfogadni azt a tervet, mely szerint a magyar történe-
lemre vonatkoztatva ismertessék a világtörténelmet. Sza-
vazás vetett végeit a vitának, mely szerint a két tábor 
épen egyforma szavazattal rendelkezett, mire az elnöki 
szavazat úgy döntötte el a kérdést, hogy a közoktatási 
tanácsnak a kélféle történelem kapcsolatáról való tervét 
fogadták el és ezt ajánlják a kultuszminiszternek. ( N . J ) 

EGYESÜLET. 
A budapesti teí. ifjúsági egylet programmja 

n o v e m b e r h ó r a 8-an választmányi gyűlés. A harmadik 
hét imahét ; minden este 1 /28 órakor a theologia nagy 
termében összejövetel tartatik. 15-én nem lesz felolvasás. 
22-én Kovács Lajos tart felolvasást a »Párisi életről*. 
29-én Samu János Tompa Mihály vallásos költészetét 
ismerteti. Minden kedden este X/2H órakor biblia-olvasás 
a theológia nagytermében ( IX , Kálvin-tér 7. sz. III. lép-
cső I. em.) A hold-utcai imateremben (Hold-utca 17. 
I. em.) minden vasárnap este V26 órakor kezdődő isten-
tisztelet után összejövetel tartatik Kovács László vezetése 
mellett ; olvassák Hunyán János »Zarándok útja* cimű 
müvét, ezenkívül szavalat és zene foglalkoztatja a jelen-
levők figyelmét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Szemé ly i h irek . Dr. Baltik Frigyes dunáninneni 
evang. püspök titkárául Vitéz Lajos pádári lelkészt hivta 
meg. — 

* Á t t é r é s e k S z á s z o r s z á g b a n . Az 1899. évben 
Szászországban a római kath. egyházból 508 egyén tért 
át a prot. egyházakba, mig a prot. egyházakból csak 41 
személy tért át a római egyházba. Zsidó keresztelés 
Hl volt a mult esztendőben. A szászországi prot. egyház 
is a terjeszkedő protestantizmus sorába tartozik. De ott 
aztán komolyan veszik ám a nálunk most még sokak 
által ócsárolt evangéliumi belmissziót! 

* F i g y e l e m r e m é l t ó s z a v a k . Samassa egri érsek, 
papjai nyugdíjintézetének legközelebb megtartott közgyűlése 
alkalmával, a díszebeden tartott pohárköszöntőjében a 
következőket mondot ta : »A katholikus lelkipásztoroknak 
kötelességük egyszersmind a meggyőződés komolyságának, 
a kötelességérzet erejének és a szent dolgok iránti tiszte-
letnek hirdetése altul az egyházi öntudatot a katholikus 
keblekben mindinkább fölébreszteni, ápolni, fejleszteni és 
fölvilágosítani. Ha az Ur szolgai a szentélyben nem földieket 
a keresnek es nem kényelmet a tétlenségben és közönyben; 
ha tudnak lemondani a vágyakról, melyek a porból erednek: 
ha hivek maradnak az egyház nagy hagyományaihoz és 
elveihez; ha hiveik szolgálatara fölajánlják akaratuk és 
szellemük egész erejét; szóval ha az Ur papjai az apos-
tolok hitetői és hősi elszántságától lelkesülnek: nincs 

hatalom, mely működésűket leigázhassa s ha ők elesnek, 
vérük a keresztyénség termékeny magjáva válik*. — Szép 
és igaz szavak ezek. Méltók arra. hogy meghalljuk és 
magunkra vonatkoztatva kövessük őket mi is! 

* Vallásügyi mozgalmak és küzdelmek. E cím 
alatt kesereg az öreg »Religio* ellenünk a miatt, hogy 
Mailáth Gusztáv úr »erdélyi püspök*-ségébe meg mindig 
nem tudunk belenyugodni. Erre a kesergésre nem is 
reflektálnánk, ha csak ennyit foglalna magaban. De ezzel 
kapcsolatban olyan inszinuációt is bocsát világgá, a mit 
nem hagyhatunk szó nélkül. Felpanaszolja ugyanis, hogy 
a görög-keleti román egyház három új püspökséget kivan 
szervezni, s erre vonatkozólag azt mondja, hogy »az egész 
román sizmatikus előretolakodás nem egvéb, mint aTisza-
Bánffy-féle kálvinizmus szövetsége a sizmával a kath. 
vallás erejének megtörésére*. Tisza és Bánffy politikájához 
semmi közünk, de vájjon nem döbben-e meg magának a 
közleményt irt ??-nak (Breznay Béla szerkesztő) a szive, 
a mikor a magyar kálvinizmust azzal vádolja meg, hogy 
kész a magyarság és a szent haza ellenségeivel is szövet-
kezni a r. katholikus egyház elnyomására?! Tudja meg 
a Beligió, hogy a magyar kálvinizmus nem »néppárt«, a 
mely ilyen hazaárulásra képes volna. Megmondtuk mar, hogy 
a magyar ultramontanizmus a maga háza előtt seper-
gessen, de a maga szemetét ne kotorja a mi ajtónk elé. 
Most is azt mondjuk. Szégvenlje magát! 

* Az ideá l i s újság. A híres amerikai evangélista, 
Sheldon, az újságírás terén eddig páratlan kísérletet tett , 
s vállalkozását nagy siker koronázta. Sheldon meg lévén 
győződve, hogy >Szent Pál, ha manapság élne, okvetet-
lenül újságíróvá lenne*, elhatározta, hogy az evangéliumot 
a modern kor igényeinek megfelelőleg fogja hirdetni: s egy 
ideálista lapot indít, melyben nem ad helyet semmiféle 
erkölcstelen újdonságnak, napihirnek, politikai marako-
dásnak, színháznak, börzének; szóval olyan lapot, a 
minőt Szent Pál szerkesztene . . . . de mégis olyat, 
hogy legyen keletje is a közönség körében. — Shel-
don híveket toborzott tervéhez és vállalatához tőkét. 
5.000,000 koronát keresett. Időközben Poponoe, a nagy 
»Daily Capital* cimű újság igazgatója értesült a külö-
nös tervről s a töke helyett fölajánlotta lapját hat 
napra Sheldonnak, hogy tessék : igazgassa, adminisztrálja 
és szerkeszsze hát egy hétig, úgy, a hogy a saját eszmé-

.nyi lapját szerkesztené. Nagy szenzációt csapott a dolog 
Amerikában. És pompásan bevált. New-Yorkban, Chicagó-
ban 100—100.000 példánynyal több kelt el az első na-
pon a »Daily Capital«-ból. Hat nap alatt Poponoe 800,000 
koronát nyert a vállalkozáson. Sheldon 50,000 koronát 
kapott egy heti működéséért. — Az első szám tartalma 
a következő volt : Ima, mint vezércikk. Tárca az indiai 
éhinségesekről. Néhány cikk az iszákosság és a dohányzás 
ellen. A nap eseményei, kurtán és gondosan. Színházról, 
börzéről egy betű sern. És hirdetés tömérdek; jóllehet 
néhány 1000-et, mint lapja elveivel össze nem egyeztet-
hetőt, visszautasított a szerkesztő. Az 50,000 koronát 
egy népkonyha céljaira adta Sheldon. (Ev. Egyh. Isk.J 



* F r a n c i a o r s z á g b a n nem kevesebb, mint 1086 
búcsújáró hely vonza a búcsújárókat. Ezek közül egyik 
helyen sem maga Krisztus visz véghez csodát; ellenben 
852 helyen a csodatevő szerep a szent szűznek, a töb-
bieken a számlálhatatlan mennyiségű apróbb szentnek 
jut. (Ev. Egyli. IsJc.) 

GYÁSZ ROVAT. 

Müller Miksa, az oxfordi egyetem egykori tanára, 
a világhírű orientalista, a kinek nemcsak a nyelvtudo-
mány, de az összehasonlító vallástan is rendkívül sokat 
köszönhet, mult hó 29-én, 77 éves korában elhunyt. A 
kiváló férfiúról, a kiben korunk tudósainak egyik legna-
gyobbika szállt sirba, legközelebb bővebben fogunk meg-
emlékezni. Nyugodjék békével. 

H a r s á n y i Sándor, az orosházai evang. egyház 
lelkipásztora, 68 éves korában okt. 30-án elhunyt. Nyu-
godjék békével! 

A D A K O Z Á S . 

A N a g y p é n t e k i Ref. T á r s a s á g minap megnyílt 
Erzsébetházában Lapunk által neveltetendő árvagyermek 
részére könyöradományért fordulunk olvasóinkhoz. Biza-
lommal kérjük őket, járul janak adományukkal a nemes 
célra. Egyben köszönettel nyugtázzuk az eddig beérkezett 
adományokat . Lapunk szerkesztője 10 korona, Vargha 
Gyuláné úrnő Budapesten 5 kor., Mészáros Sámuel 
ó-budai lelkész 5 kor., KuJifay István maradéki missziói 
lelkész a reformációi perselypénzből 5 ko r , Benke István 
sepsiszentgyörgyi ref. főgimnáziumi tanár 2 kor. Össze-
sen 27 kor. A szükséglet 300 kor. Budapest, 1900 októ-
ber 31-én Szőts Farkas szerkesztő. 

Adományok Bethlen Gábor szobrára. A Nagy-
Enveden felállítandó Bethlen-szoborra 1900 októberig az 
alábbi protestáns egyházak és lelkészek adakoz tak : a 
nagy-enyedi ev. ref. egyházközség 1000 kor. Az ág. ev. 
egyház erdélyi országos tanácsa, Nagy-Szeben 200 kor. 
A brassói ág. ev. (szász) egyházközség 50 kor. Az őralja-
boldogfalvi ev. ref. egyház 30 kor. A kisújszállási ev. 
ref. egyház 20 kor. A téglási ev. ref. egyház 19 korona 
40 fill. A alpestesi ev. ref. egyház 15 kor. A kun-szt.-
miklósi ev. ref. egyház 10 kor. A hódmezővásárhelyi ev. 
ref. egyház 10 kor. A karczagi ev. ref. egyház 10 kor. 
A turkevei ev. ref. egyház 10 kor. A mezőcsáti ev. ref. 
egyház 10 kor. A dobsinai ág. ev. egyház 12 kor. A 
b.'esnoi ág. ev. egyház 10 kor. A kassai ág. ev. I. egy-
ház 10 kor. Janka Károly kovács-vágási ev. ref. lelkész 
8 kor. 20 fill. Soós József zsigárdi ev. ref. lelkész 7 kor. 
86 fill. Bakó Imre város-hidvégi ev. ref. lelkész 2 kor. 
Kiss Gyula telki-bányai ev. ref. lelkész 7 kor. Baróthi 
Béla tetétleni ev. ref. lelkész 6 kor. Barabás József eger-

begyi ev. ref. lelkész 6 kor. 59 fill. A szegedi ev. ref. 
lelkész 5 kor. Csécsi Imre aradi ev. ref. lelkész 5 kor. 
Debreczeni Gyula tekei ev. ref. lelkész 4 kor. 60 fill. 
Veress Ede bucsi ev. ref. lelkész 5 kor. Tóth Sándor 
feketehegyi ev. ref. lelkész 6 kor. Medgyaszai Gyula 
nagykunmadarasi ev. ref. lelkész 4 kor. Soltész Sámuel 
cserefalvi evang. református lelkész 4 korona 80 fillér. 
Balogh István edelényi ev. reform, lelkész 3 kor. 90 fill. 
A berezeli ev. ref. lelkész 3 kor. A serkei ev. ref. lel-
kész 2 kor. Sohajda József, a láczai ev. ref. egyház gond-
noka 2 kor. Lukácsv Imre, a b.-viszlói ev. ref. egyház lel-
késze 2 kor. Skarosi Gusztáv horkai ev. ref. leik. 2 kor. 
Soltész Elemér nagy-bányai ev. ref. lelkész 2 kor. Gönczi 
István kibédi ev. ref. lelkész 4 kor. Hallgató János felső-
mérai ev. ref. lelkész 2 kor. A győri ev. ref. lelkész 2 kor. 
Szentpéteri Sámuel pelsőczi ev. ref. lelkész 2 kor. 20 fill. 
Szabó Imre b.-udvari ev. ref. lelkész 2 kor. A püspök-
ladányi ev. ref, lelkész 2 kor. Keck Zsigmond cservenkai 
ev. ref. lelkész 1 kor. Biki Ferencz gyulai (Ugocsa m.) 
ev. ref. lelkész 1 kor. Szabó Mihály mezőlaki ev. ref. 
lelkész 1 kor. Szőllősi Imre bodófalvi ev. ref. leik. 1 kor. 
— Az adakozóknak ez úton is köszönetet mond a szobor 
végrehajtó bizottsága. Az adományok Orbai Lajos szobor-
bizottsági pénztáros cimére Nagy-Enyedre küldendők. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. I. S . -Szt . -György. Megkaptuk, de csak a jövő 

számban kezdhetjük meg a közlést. 
A. J. P o z s o n y . Szó sincs róla, hogy ne használ-

hatnánk őket. Fel is használjuk, s hogy eddig elmaradt 
a közlésük, annak csak Tárca rovatunk lefoglaltsága és 
az aktuálitások nagy száma volt az oka. Mihelyt lehet, 
azonnal közöljük. Szives üdvözlet! 

Nevelői állás. 
Egy földbirtokos protestáns család egyetlen 10 éves 

fiához hit jelölt vagy tanárjelölt, mint nevelő kerestetik, 
ki a magyar nyelv mellett a német nyelvet tökéletesen 
birja és a fiút az első négy gimnáziumi osztály tantár-
gyaiban sikerrel oktathatná. Javadalmazása állana tisz-
tességes teljes szabad ellátásból s készpénzben egyelőre 
(600 frt) 1200 korona évi fizetésből, mely azonban köl-
csönös megegyezés szerint idővel emelkedhetnék. A nevelő 
nyári szünidőben néhány heti szabadságot vehet, a csa-
láddal azonban együtt marad akkor is, midőn ez a téli 
hónapokat vagy városban vagy külföldön tölti. Azon 
hitjelölt vagy tanárjelölt urak, kik ezen állásra reflektálnak, 
forduljanak magyar és német levélben méltóságos báró 
Máriássy Géza úrhoz Szepes-Sümegre, ki közelebbi fel-
világosítással szolgál. 2—2 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR c s . ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Keresztyén haladás. 
»Az evangéliumi egyház feladafa: 

a keresztyén haladás előmozdítása. 
Haladás, ha a keresztyénség örök 
igazságait érvényre juttatjuk; ha-
ladás, ha a keresztyénség ellen-
ségeit legyőzzük; haladás, ha az 
igazi keresztyének számbeli és bel-
terjes ereje növekedik.> 

Báró Prónay Dezső. 

Az ág. hitv. evangélikusok egyetemes gyű-
lését báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
jelentőségteljes beszéddel nyitotta meg. Jó szo-
kása ez a nemes bárónak, a ki annak a régi jó 
protestáns tradíciónak a híve, a melyet néhai Vay 
Miklós báró is mind végig követeit. Irányító 
beszéddel nyitni meg a konvent gyűlését. Kár, 
hogy nálunk reformátusoknál a kerületi főgond-
nokok közül többen fölhagytak ezekkel a termé-
kenyítő, eszméitető ós irányító elnöki megnyitókkal. 
A protestáns egyházi gyűlések nemcsak arra 
valók, hogy a közigazgatási ügyeket szabály-
szerűen elintézzék, hanem szem előtt kellene 
tartaniok a közegyház ama magasztosabb fel-
adatát is, hogy a keresztyénség örök igazságait, 
az evangólium-szabta nagy vallási, erkölcsi, egy-
házi, kulturális ós társadalmi hivatását a köz-
gyűléseken is föl-fölmutassák. Az evangéliumi 
egyetemes papság elve, a bibliai »királyi pap-
sága ós »szent nép« hitelve is megkövetelné e 
régi jó gondnoki szokás fentartását. 

Prónay Dezső magasszárnyalású beszédjének 
veleje a keresztyén haladás volt, a melynek 
magvát a jeligéül irt néhány mondat fejezi ki. 
Helyesen emeli ki a báró, hogy az evangéliumi 
egyházaknak a keresztyén haladás előmozdítása 
a feladatuk, s e keresztyén haladásnak különösen 
három mozzanata figyelemre méltó. 

Haladás, ha a keresztyénség örök igazságait 
érvényre juttatjuk: ezt hangsúlyozza először a 
megnyitó. Arany szavak, a legjobb alkalommal 
elmondva. Mert a keresztyén egyházakban, római-
ban is, evangéliumiakban is, még sok téren 

nem jutottak érvényre a »keresztyénség örök 
igazságai«. 

A római egyházra vonatkozólag pl. Trede 
német tudós két vaskos kötetes munkában 
(»Heidenthum in der römischen Kirche«) mu-
tatja ki, hogy mily sok még benne a pogányság. 
Csak pár példát említve : pogányság a római 
egyházban a szentek tisztelete, a Mária-kultusz, 
az áldozári intézmény, a papi közbenjárás, a 
pápaságban érvényesülő ember-kultusz, a csalód-
hatatlanság dogmája, a szerzetesi intézmény, a 
felesleges jó cselekedetek képzete, a hierarkhiai 
egyházszervezet s több efféle. Mert a Jézus 
Krisztus vallásában, a mely Istennek lélekben 
ós igazságban való imádásában áll s melynek 
kettős alaptörvénye Istennek és az embereknek 
teljes szeretete: nincs helye az üdvszerző szer-
tartásoknak, emberek istenítésének, üdvközvetítő 
áldozárságnak ós csalódhatatlanságot igénylő 
pápaságnak. Hoensbroech gróf az ultramontániz-
musról írott nagyszabású művében meg azt bizo-
nyítja be megdönthetetlenül, hogy a hivatalos 
római egyház által befogadott ultramontánizmus 
egész rendszere nem egyéb, mint a régi zsidó 
theokrácia modern kiadása; mint a vallási türel-
metlenség és felekezeti gyűlölködés politikai 
rendszere, a mely Jézus Krisztus állítólagos 
helytartójának Isten nevében abszolút hatalmat 
követel a lelkek fölött és világi hatalmat igé-
nyel a népek fölött. — Sok idő ós roppant szel-
lemi haladás kell még ahhoz, hogy a jézusi 
keresztyénség tiszta igazságai érvényre jussanak 
ezzel a pogány és zsidó eszmékkel szaturált 
korcskeresztyénséggel szemben. 

Sőt az evangéliumi protestáns egyházakban 
is vannak ledöntésre váró akadályai a keresz-
tyén haladásnak, a jézusi keresztyénség teljes 
érvényre jutásának. Az az üres dogmát izmus, 
a melynek csak elvont tételekből s egy pár 
sablonból áll a protestantizmus; az a szer-
telen racionalizmus, a mely a maga gyarló eszé-
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hez aka r j a szabni Jézus t és az ő evangél iumát ; 
az az egyoldalú intel lektual izmus, a mely dicsé-
re tes buzgósággal szolgálja a tudományos ós 
ér te lmi ha ladás nagy céljait, de t udománya Isten 
nélkül, művelődése erkölcsi s p láne evangél iumi 
erkölcsi tar ta lom nélkül szűkölködik ; cLZ cLZ 
házi, tá rsadalmi ós politikai l iberal izmus, a mely-
ben a szabadság mellett nincs ott »az Úr Lelke«, 
a mely nélkül pedig nincs »valódi szabadságcc ; 
az a protes tant izmus, a mely a jézusi mentő, 
könyörülő és lemondó szerete t erőit és tü re lmét 
nem tud ja bevinni sem az ember i szivbe, sem 
a családi és a tá rsada lmi é le tbe ; clZ clZ elvilá-
giasult p ro tes tan t izmus , a mely vagy nem akar , 
vagy nem képes a bűn ellen küzdeni, hanem 
együt t úszik a világ bűnös ár jával : az ilyen és 
ehhez hasonló korcs p ro tes tan t izmus szintén nem 
a keresztyén ha ladás t mozdít ja elő, sőt egyenes 
akadálya az ember ós a világ kr iszt ianizalásának, 
ós tel jességgel nem számottevő tényező »a ke-
resz tyénség örök igazságainak é rvényre ju t ta tá-
sában«. 

Haladás, ha a keresztyénség ellenségeit legyőz-
zük: mondja tovább a mélyen járó elnöki meg-
nyitó. 

A keresz tyénség ellenségei még mindig szá-
mosak. Korunkban legszámosabb ós legerősebb 
e l lenségei : az anyag, az élvezet, a testiség, az 
önzés bálványozása. Az a mater ia l i sz t ikus tévhit, a 
mely az anyagi haladástól reméli az ember i ség 
boldogulását . Az a nihilizmus, a mely csak abban 
hisz, a mit érzékeivel fölfoghat ós élvezhet. Az 
az anarkizmus , a mely nem tisztel sem földi, 
sem égi felsőséget, sem isteni, sem ember i ren-
det és tekintélyt . Az a szer telen egoizmus, a 
mely kor lá t ta lan h í rvágyának és ólvvágyának 
áldoz fel mindent , égen és földön. Ezek mind 
el lenséges eszmeáramla tok . — Nagy igaza van 
P rónay bárónak, midőn abban látja a ke-
resztyén ha ladás másik tényleges vonását , ha 
»a keresz tyénség el lenségeit legyőzzük«. Nagy 
fe ladat ez : bevinni az erkölcsi leg elfajult em-
berbe és vi lágba a keresz tyénség új jászülő er-
kölcsi erőit. Óriási m u n k a az : az á l la t -ember t 
Isten e m b e r é v é átnemesí teni . Ember fe le t t i küz-
delem : a gonosz vi lágban úgy érvényesí teni az 
evangél ium megvál tó erőit, hogy ez a világ az 
Isten országává magasztosul jon. Már pedig a ke-
resz tyénségnek ez az I s ten-ad ta dicső missziója. 
Ti vagytok a világ világossága, ti a föld sava : 
mondá Jézus tan í tványainak . 

Haladás, ha az igazi keresztyének száma meg-
szaporodik: ezt a ha rmad ik vonásá t is hangsú-
lyozza P r ó n a y báró a keresztyén ha ladásnak . 
— A keresz tyének szaporodása számszerűleg, 

de főleg bel ter j i leg szintén Jézus által kiszabott 
keresztyén kötél-ssóg. Menjetek el széles e vilá-
gon, taní tsatok meg minden népeket , h i rdessé tek 
széles e világon az evangé l iumot : így szól a 
Jézus parancsola t ja , Hi thű keresz tyének , élő egy-
házak, kivált az utolsó száz év óta, d icsére tes 
buzgósággal végzik a pogány-missziót, a keresz-
tyénség ter jesztését . Hat-hét millióra teszi a statisz-
t ika a XIX. százazadban megkeresz te l t pogányok 
számát. De mi ez a még vallási setótsógben 
botorkáló ezer millió pogány óriási számához 
képes t? Elvhű keresz tyének, szintén a XIX. szá-
zad ene rg ikusabb keresz tyén munkás sága folytán, 
tömérdek alakját , módjá t és eszközét alkalmaz-
zák a névleges keresztyének megtér í tésének , az úgy-
nevezet t belmissziónak, a mely szó rövid s u m m á j a 
mindamaz önkény tes tevékenységnek , a mely 
az evangél ium erőivel növelni és nemesí teni 
akar ja az emberek hi té t ; fokozni ós hatá lyosb 
bítani k ívánja a jézusi ember sze re t e t e t ; rendsze-
ressé ós szervezet té teszi a testi ós lelki nyomor, 
a bűn és a szenvedés elleni küzdelmet . S az erő-
teljes, ólő egyházak sokra vit ték a keresztyén hit-
ébresz tés és szerete t fokozás ez á ldásos munká j á t ; 
erő, gyarapodás , lendület , ha ladás támad az igazi 
kr isztusi belmisszió nyomában. Oh de hány helyen 
nem nyilik meg még, sem a m u n k á r a hajló sziv, 
sem az á ldozatra kész kéz a keresz tyének ily-
n e m ű szapo r í t á s á r a ! Hány helyen hangzik még 
a hittől e lszakadtak, ki tér tek, e leset tekkel szem-
ben a könyörte len pogány szó : Hadd hull jon 
a férgese ! 

Bizony a je lenkor evangél iumi p ro tes táns 
egyházainak, külföldön is, hazánkban is, a ke-
resztyén ha ladás zászlaja alá kell sorakozniok, s 
Jézus, a közös fővezér vezetése alat t tel jes ere-
jükből a r r a kel lene törekedniök, hogy a keresz-
tyénség örök igazságait é rvényre ju t tassák ; hogy 
a ke resz tyénség el lenségei t legyőzzék és az igazi 
keresz tyének számát megszapor í t sák . Ha ladás 
nélkül visszafejlődik, a láhanyat l ik az élet, minden 
é le t ; az egyházi élet is. A reformáció , a mely-
nek évfordulóját a napokban ünnepe l tük , vezető 
elvéül, jelszóul választot ta a Jézus és az ő evan-
gé l iuma felé való haladás t . Legyünk hivek őseink 
elvéhez, őseink hitéhez. Ta r t suk szem előtt az 
apostol intését : »Megemlékezzetek az e lőt te tek 
járókról , a kik szólták néktek az Is tennek be-
szédét® (Zsid. 13 :7 . ) 

Sz. F. 



Nézzük az érem másik oldalát is! 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegye szeptember hó 5-én tartott 

egyházi értekezletén. 

(Folytatás.) 

És aztán nem lát juk-e országszerte a klerikáliz-
musnak, a felekezeti szellemnek erős térfoglalását a köz-
élet minden mezején, elkezdve az óvódákon, a külön-
böző tanintézeteken, hol apácak s pápista papok korán 
belecsepegtetik a gyenge gyermeki lélekbe a másvallásúak 
elleni gyűlölet szel lemét; — aztán a valasztási urnánál , 
hol jelszóvá lett: csak r. katholikusra szavazn i ! A külön-
böző r kath. körök, Mária-egyesületek, néppárti izü szövet-
kezetek. mind-mind csak a felekezeti válaszfalak építésen 
dolgoznak, s régi ellenségök : az eretnekek megbukta tására 
törekesznek. A felekezetnélküli á rvaházakba , kórházakba 
is szokásba jön ú jabban mindenüvé irgalmas nővéreket 
telepíteni. A sűrűn keletkező zárdák, meg-megannyi csa-
létkek a prot . családok gyermekeinek oda-édesgetésére és 
rekathol izalására . Egy szerény cselédi vagy szolgai állás, 
anná l inkább egy köztisztviselői állás betöltésénél a r. kath. 
val lásúak hova- tovább nagyobb előnyben részesülnek. A 
közvelemeny o rg an u ma i , a legelőkelőbb hírlapok a r. katho-
licizmus és annak főpapjai dicséretét zengik ö rökösen ; 
annak és azoknak felekezetieskedő törekvései előtt egy-
szerűen szemethunynak , — de j a j a szegény protestán-
soknak, ha a ter jeszkedő u l t ramontán reakció ellen mago-
kat védelmezni, hiveik erősítésére a magok körén belől 
szervezkedni és belső missziót kifejteni ipa rkodnak! . . . 
És mit nem mivelnek a helységről-helységre vonuló 
jezsuita-missziók, melyeknek türelmetlenségét, a mas fele-
kezetbeliek gyalázását már magok a józanabb gondolko-
zású r katholikusok is soka l ják! . . . És az tán , nemde, 
minden r. katholikus templom szószékéről, gyóntatószékéből 
folytonosan csak a más vallásúak eretnekítése hangzik, 
s ördöggel, pokollal fenyegetik azt, a kinek eszébe jutna 
pogányságnak tartani a csalhatat lan pápa egyházának er-
zékeket kábító fényes szer tar tását , csillogó pompáját , fülbe-
maszó zenéjét, művészi oltárait és képeit, a ranyos öltö-
zetű papságának impozáns megjelenését! . . . 

De hagyjuk ez t ! Ilyenféléket felemlegetni : felekezeti 
türelmetlenség, a Vallasos gyűlölet szítása részünkről ! 
Hisz nem ti, protestánsok : mi, szegény elnyomott római 
katholikusok, panaszkodhatunk üldözésről m a n a p s á g ! — 
mondják r. kath. atyánkfiai. 

Hat ilyen szellem lengedez ma Magyarországon! . . . 
Mindezt pedig csak azért hoztam fel, hogy lássuk, legalabb 
mi, az érem másik oldalát is, és győződjünk meg s ha 
lehet, győzzük meg az ügy nevezett közvéleményt i s : 
bogy olyan kizarólagos, türelmetlen, sőt fanatikus szellem 
uralkodasa mellett, cseppet sem csoda, ha sokat szidal-
mazot t prot. vallásunkat némely hitben gyenge, elámított 
vagy pénzér t vásárolt lelkek oda hagyják, s hogy az ilyen-
képen kitérték szama ezentúl talán még szaporodni fog. 

Hiszszük, eljön az az idő is, mikor ellenkezőleg a 
mi soraink fognak erősödni, mikor majd a népek sorsát 

intéző legfőbb hatalom szavára új szellem fuvallata suhan 
végig e szép magyar hazán, s a józan felvilágosodás és 
lelkiismereti szabadság szellőjének ez erősebb fuvallása 
felfogja ébreszteni aztán a mi hazánkfiait és leányait is 
a mesterséges álomból, — miként szomszédunkban, 
Ausztriában hol a Los von Rom — Rómatói való el-
szakadás — jelszavára tízezrek tértek az evangéliumi 
protes tant izmus zászlója alá, — és mint Franciaország-
ban, hol az evangéliumi világosság a népek vezetői t : a 
papok százait és az államférfiak jobbjait kezdi mindinkább 
áthatni , s remélhetőleg be fog az hatolni a francia nép 
millióinak eddig sötétségben tartott soraiba is . . . E 
hazánkra is váró jobb jövő reményeben tűrjünk hát még 
egy kevés ideig és ne lankadjunk meg a küzdelemben, e 
szép jövő előkészítésének nagy munká jaban soha ! 

V. 

Van azonban egy rém, mely az egyházpolitikai tör-
vényekkel egyidejűleg ütötte fel fejet hazankban s mely-
minden vallásfelekezetet kivétel nélkül aggodalomba ejtett : 
ez a felekezetnélküliség, s illetőleg a polgári hazasság es 
állami anyakönyvezés behozatalával a felekezetek eddigi 
befolyásának, tekintélyének csökkenése. Voltak és vannak, 
kik e szabad szellemű törvényekre a magyar nemzetet 
kellően megérettnek nem tartották és uem tart jak s azok-
tól csak a lehető legroszabb visszahatást vártak és vár-
ják, mind a valláserkölcsi életre, mind a különböző fele-
kezetű egyházakra nézve. Ezek s mindannyinak aggodal-
mait, nem tudom, alkalmas lesz-e megszüntetni az a 
statisztikai k imutatás , melyet ugyancsak Homola lelkesz-
társunk állított össze a központi statisztikai hivatal év-
könyve alapján, s melynek főbb adatait már csak azért 
is érdemes tudni és szem előtt tartani, mivel a közpélda-
beszéd szerint is legjobb a bajnak, a fenyegető rémnek 
egyenesen a szemébe nézni. 

A mi először is a felekezetekből kilépettek számát 
illeti, a jelzett kimutatas szerint : a református egyház-
ból kilépett s illetőleg más felekezetbe át nem tért, 
1896-ban 1540, 1897-ben 1884, 1898-ban 8 1 7 ; e 3 é v 
alatt tehát összesen 4241 lelek. Az evangelikus egyház-
ból ugyanezen idő alatt 1635, a római katholikusból 
2507, a görög-keletiből 2904. Mind a hét felekezetből 1896 
— 1 8 9 8 ig kilépett és felekezetnelkülivé lett összesen : 11,445 
lélek. S ezek közül csupán 281-en tértek újra vissza 
egyik-másik felekezet kebelébe. — Valóban, ez a 11 ezer 
lélek-veszteség a 16 millió 489 ezer lakost számláló 
Magyarország törvényesen bevett vallásfelekezeteit érzé-
kenyen nem érinthet i ; különösen ha tekintetbe veszszük, 
hogy e 11 ezer felekezetnelkúlinek bizonyára túlnyomó 
része csupán a törvényesen bevett felekezetek kötelékéből 
lépett ki, vagyis a törvény nyújtot ta szabadsággal elve, e 
hitfelekezetekkel addig is csak laza összeköttetésben volt 
nazarénusok és baptisták váltak el vegre az illető egy-
házak testétől, a nélkül azonban, hogy a vallásos és er-
kölcsi élet jótékony befolyasa alól magokat végkép ki-
vonni akartak volna. 



A mi pedig azt illeti, hogy az egyház kötelékeiben 
külsőleg megmaradtak vallásos buzgóságára, egyházuk 
iránti kötelességeik teljesítésére nem fog-e bénítólag hatni 
az újabb törvényekkel életbelépett nagy vallásszabadság ? — 
erre nézve is kellő felvilágosítással szolgál nekünk a sta-
tisztika. Tartottunk ugyanis attól, hogy miután a szülöt-
tek anyakönyvezését az állam törvénye a lelkészek kezéből 
kivévén, a polgári közegekre bízta, nem fogják-e a leg-
többen újszülött gyermekeiknek eddig szokásos megkeresz-
teltetését elmulasztatni? Mint várni is lehetett, ily lelki-
ismeretlen szülők bizony elég szép számmal akadtak, 
mert a statiszt. kimutatás szerint az 1898-ik évben a 
keresztyén szülőktől született 706 ,833 gyermek közül 
4440-et hagytak Jcereszteletlenül, a vallás szentségével 
nem sokat törődő szüleik. Még pedig a 82,523 reformá-
tus gyermek közül mindössze 2112 maradt keresztelet-
lenúl egy év alatt. — Mondanom sem kell, hogy ez a 
fel sem vevése a vallási kötelességeknek inkább csak a 
városi és fővárosi gyülekezetekben fordul e l ő ; mert a 
falusi gyülekezetek körében, jó órában legyen mondva, az 
újkori pogányság e nemével vagy egyáltalában nem, vagy 
legfeljebb feltűnő ritka esetben találkozhatunk. 

Még jobban tartottunk attól, hogy a polgári házas-
ság behozatalával az esketések száma nevezetesen csök-
kenni fog. Nem, mintha hiveink szándékosan kerülnék az 
Űr oltárát, hanem amaz igen prózai és mégis fontos ok: 
az esketési stóla miatt. — Nos, a statisztika azt mondja 
1898-ról, hogy az ebben az évben Magyarországon kötött 
134,541 házasságból mindössze 9677 házasság volt olyan, 
mely az egyház áldásában nem részesült. Még pedig a 
19,057 református vallású jegyespár közül 829-nek a 
házassága maradt egyházi áldás nélkül. Ezek túlnyomó 
részét, azt hiszem, megint csak a városi és fővárosi gyü 
lekezetek számlájára kell írnunk, hol társadalmi s vallási 
tekintetben egészen különleges viszonyok vannak, s hol 
sokan mintegy a felvilágosultság jelének veszik a lelkészi 
funkciók tüntető mellőzését. Ám e tekintetben már itt-ott 
a falusi gyülekezetek is meglehetősen érdekelvék; a mint 
hogy az egyházi hivatalos jelentések is azt bizonyítják, 
hogy még az egyszerű nép körében is találkoznak oly 
fásult lelkek, kik szívok leggyöngédebb viszonyát a vallásos 
eskü pecsétjével megerősíteni s egyszersmind Isten oltára 
előtt az ő áldásáért egy buzgó imát elrebegni, nem 
érzik elengedhetetlen vallásos kötelességöknek. — Bizony, 
ez elég szomorú és bántó jelensége a re form-korszaknak! 
Rajtunk, lelkészeken ne múljék, hogyha valaki esetleg az 
említettem prózai ok miatt idegenkednék az esketéstől!; 
inkább szánktól is megvonjuk a falatot, csakhogy legyőz-
hetetlen akadályt ne gördítsünk némely házasulandó pár-
nak s szüleiknek útjába, hogy e tekintetben is vallásos 
kötelességeiknek eleget tegyenek. 

Hogy a halottak közül mennyien temettettek el egy-
házilag? — arról a statisztikai évkönyv ezúttal még nem szá-
mol be. Valószínű azonban, hogy elenyésző csekély lehet 
azon halottak száma még a fővárosban is, kiket az egy-
ház szolgálatának igénybevétele nélkül kisérnek ki az 

örök nyugalom helyére. A fővároson kivüli gyülekezetek-
ben s különösen faluhelyeken ily esetek fehér holló 
számba mentek a múltban is, mennek a jelenben, s min-
den bizonynyal a jövőben is. 

Mindezekből kitűnik tehát, hogy az egyházpolitikai 
törvények szülte *új rend« a vallásos és egyházias életre 
mégsem volt oly romboló hatással nálunlc, mint az ismeret-
lentől való aggodalmunkban talán mininagunk is gondol-
tuk. Hogy itt-ott az addigi nyugalmas állapot helyébe 
bizonyos izgalmat és nyugtalanságot hozott: azon nincs 
mit csodálkoznunk, mivelhogy az természetszerűleg vele 
jár minden újítással. Más országokban sem ment az más-
ként. Igy pl. a porosz államban a német birodalmi házas-
sági törvény behozatala hasonló jelenségekkel volt kap-
csolatos, mint nálunk Magyarországon, és mindenütt, hol 
ez életbevágó reformok életbe léptek. Egy előttem fekvő 
kimutatás szerint ugyanis Poroszországban minden 100 
újszülöttből kezdetben 7 — 8 gyermek maradt kereszteletlen 
és 100 polgárilag megkötött házasságból az első évben, 
1875-ben, 16 házasság nem áldatott meg egyházilag; de 
már a következő évben csupán 13, 1877-ben 12, 1878-ban 
11, 1879-ben 100 közül már csak 10 házaspár mulasz-
totta el az egyházi esketést. (Dr. Bartha Béla : A polgári 
házasság s a házassági bíráskodás. Prot. Szemle. 1892. 
322. 1.) És az általános tapasztalat szerint hova-tovább 
mind jobban gyökeret ver a lelkekben az a tudat és kö-
telességérzet, hogy a polgári lajstromokba történt beik-
tatással még nincs elég téve az emberi törvényeknél 
még sokkal fontosabb isteni törvényeknek s a századok 
óta követett vallásos szokásoknak. 

»E mellett a német egyházi élet valósággal új kor-
szakát számíthatja a polgári házasság behozatalától, — 
olvasom Bartha idézett értekezésében — mert most már 
teljes nagyságában mutatkozván a hitélet, az egyházias-
ság hanyatlása, melyet a mult szült s nevelt nagyra, de 
a kényszer hazug mázával eltakar : azóta teljes erővel 
s tervszerűen indult meg a társadalom visszahódítása a 
keresztyén eszméknek, a belső építés, az intenzív kura 
pasztorális ezer és ezerféle változataiban.* 

Ha minálunk is ily eredményeket szülne az ú j r e n d ; 
ha a változott viszonyok bennünket, papokat úgy mint 
világiakat, fokozott tevékenységre indítanának anyaszent-
egyházunk belső és külső építésében: akkor ez a nagy 
társadalmi átalakulás mi nálunk is csak javára válnék a 
vallásos és egyházi életnek, — javára annyiban, hogy 
mint egy jeles író mondja (Bartha B.) »ha bár egyelőre 
leválnak a prot. egyház testéről ama részek, melyeket 
(eddigelé) csak a kényszer, a megszokás vagy a társa-
dalmi illendőség hatalma tapasztott jól-roszul oda : azon-
ban a megmaradt s túlnyomó többséget képező rész 
haladása, belső épülése, virágzása annál nagyobb le-
szen . . . A haladó kor látszólag áldozatokat kiván a 
protestánsoktól ? Ne féljünk azoktól; hisz a modern hala-
dás a protestantizmus szülött je! Különben is »palma sub 
pondere ereseit!* 



Szükséges azért, hogy folytonosan szemünk előtt 
tartsuk az éremnek ezt a másik, kedvezőnek tetsző olda-
lát is. 

Lévay Lajos, 
(Folyt, köv.) sárkeresztúri lelkész. 

T Á R C A . 

Politika és morál. 
(Folytatás.) 

IV. 
S még csak egynéhány megjegyzést a belpolitikáró', 

a hol a politika és a morál közötti kapocs sokkal szo-
rosabb, mint a külpolitikában. 

Ha az állam célja — Aristotelesszel szólva — a népélet 
emelése a maga egész teljességében, tehát a kulturélet a 
maga legfőbb fokán, — úgy a politika, Berzeviczy 
meghatározása szerint, mint tudomány azokat az elveket 
és eszközöket ismerteti, a melyeknek alkalmasságával a 
helyesen fölismert államcél a legtökéletesebben megvaló-
sítható. — Helyes elveknek helyes mértékben és eszkö-
zökkel való alkalmazása a politika Eötvös szerint, és 
korántsem, mint Kossuth akarná, az exigenciák tudomá-
nya. A mellett meg kell jegyeznünk, hogy az államnak 
a népélet teljességére való munkálásában a szellemi er-
kölcsi élet közvetlen célja nem lehet. Vallás, erkölcsiség, 
filozófia, tudomány, művészet és költészet sokkal bensőbb 
és szabadabb dolgok, mintsem hogy azok a jogon és 
kényszeren alapuló állami eszközökkel volnának közvet-
lenül megvalósíthatók. Lehető megvalósulásuknak csak 
külső feltételeit alkotja meg, ú. m. a hatalmat és bizton-
ságot kifelé s a békét befelé. A belső békének szolgál 
mindenekelőtt a jog s a jogos intézkedés. Az egyesek 
egoisztikus versenyét ugyan ki nem zárhat ja , de határt 
szab annak az eszközök alkalmazásában, a mennyiben 
meg nem engedi a csalást és az erőszakot. A népélet 
hatalma emelésének szolgálatában áll ügy árpolit ikái, 
katonai, mint az összes kulturális cselekvőség. Az egye-
sek személyes erőinek kifejlesztését a külső és belső kul-
tura szolgálatában a nevelés és oktatás, sőt újabban a 
munkások védelmét eszközlö törvényes intézkedés is célozza. 
A személyes akaraterők megvédéséről, megtartásáról és 
lehető fejlesztéséről van itt szó a népélet összes kö-
reiben. 

S ha igy az állam erkölcsi céloknak szolgálatában 
áll, úgy abból csak az következhetik, bogv az egyesek 
és az állam között erkölcsi kötelékek állanak fenn. A hű-
ség, szeretet, tisztelet, önérzet és odaadás oly normális 
érzetek, a melyekkel az egyes ember népével szemben 
viseltetik, s a mennyiben az állam a népnek szükség-
képi életformája, annyiban iránta a jogi és erkölcsi köte-
lesség alapján engedelmességre és hűségre van kötelezve. 
Vonatkozik ez az állam minden egyes tagjára, jegfőbb-
képen azonban a politikusra. 

»Die Aufgabe des Pohtikers ist, — mondja helye-

sen Paulsen— den Zweck des Staats, das höchstmögliche 
Mass kraftvoller sittlich-persönlicher Lebensbethatigung 
des Volks, unter den gegebennn Umstánden mit den gegebe-
nen Alitteln zu verwirklichen«. S itt ismét, Aristoteles 
szerint, nem az a legjobb politikus, ki csak állami ideálo-
kat állít fel, hanem az, a ki az adott viszonyok és fel-
tételek között a legjobbat és leghelyesebbet képes meg-
valósítani. A politikus tulajkonképi erénye »der 1 Virkhch-
keifssinn, verbundeo mit kraftvollem Streben nach dem 
Höhstem«. Természetes, hogy erkölcsi célokat követő 
politika csak erkölcsileg megengedett eszközökkel érhető 
el. Roszszal jót akarni cselekedni, ellene van az erkölcsi 
világrendnek. 

Sajnos, e sémának konkrét tartalommal való meg-
töltése megint csak ellentétes táborra osztja korunk poli-
tikusait. S igy a belpolitikában is kitör a háború, mely 
a politikai pártok küzdelmében van organizálva. A há-
ború pedig természete szerint nem válogat az eszközök-
ben, és rászedéssel, sőt erőszakoskodással is él ott, a hol 
a persvázió nem használ. A jog és a morál korlátait 
megtörve, a szofisztika számára nyílik meg a tág tér. A 
cél szentesíti az eszközöket, — ez a pártpolitika legfőbb 
maximája. Elég példát hozhatnánk itt fel a magyar párt-
politikai küzdelmekből is. 

Hogyan ítéljünk a pártpolitika kérdéséről ? Az elvek 
küzdelme megengedi-e az erőszakot és a furfangos rásze-
dést ott, a hol a szükségesnek fölismert politikai cél tiszta 
eszközökkel (p. o. választásoknál) meg nem valósítható? 
Elvileg könnyű a döntés : jogtalan erőszak számára itt 
nincsen hely, mivel az államban, mint a jogrend meg-
alkotójában és védőjében kizárólag a jognak kell ural-
kodnia és nem az erőszaknak. Abban az esetben azon-
ban, a midőn a formai jog elévül s a zsarnoki hatalom 
érdekeit szolgálja, nincs-e helyén az a tétel: salus populi 
suprema lex es to? Hisz' a jog a népélet számára való 
és nem megfordítva. S nem a jogrend szolgálatában áll-e 
a hatalom i s? 

Az a párt, a melynek oldalán a hatalom van, min-
dig igy ítélt: minden államcsíny és forradalom mindig 
az állami rezónra, a népélet létjogára hivatkozott a for-
mai joggal szemben. S a történelem neki látszik igazat 
adni, mert az új jogtalanság idővel joggá lesz. Tényleg, 
a történeti életnek egy természettörvényével van itt dol-
gunk. A hatalom szolgálja a jogot, a mit azonban csak 
addig fog megtenni, a mig nem kívánja annak önmeg-
semmisülését; ellenesetben a minden dologgal veleszületett 
önfentartási ösztönt sértené meg. A jognak tehát a hata-
lomhoz való viszonyában mindig alkalmazkodnia kell az 
új hatalmi viszonyokhoz, s ha mereven ragaszkodnék a 
látszathoz, önmagában tönkremenő papirospápaságra ve-
zetne. Egy elmúlt akarat nem képviselheti a jelen aka-
ratot, s nem kötheti le örök időkre az újabb erőket. A 
jogfogalomnak merev túlzása az a nézet, a mely a jog-
nak a valóságtól való teljes elkülönítésére törekszik. 

A másik oldalon viszont a hatalomnak túlzásáról 
van szó, és ebbe a lormulaba foglalható : a jognál fejebb 



való a hata lom. Ezzel szemhen azt kell mondanunk , hogy 
formai joggal való szakítás minden körülmények között 
nagy hiba. A felülről vagy alulról eredő forradalom min-
dig életveszélyes krízis a népéletre. A jogtudatnak rette-
netes megrendülése követi azt és könnyen az ál landó 
belháború á l lapotára vezet, a mely fölemészti a népélet 
erőit. A történelem tanúbizonyságai szerint a szilárd jog-
tudattal biró népek, a melyek kellő tisztelettel viseltetnek 
a fennálló jogintézmények iránt, életképesség tekintetében 
első helyen ál lanak, mert a hata lom önkor lá tozása a jog 
iránti tisztelet által legnagyobb próbá ja a politikai akara t -
erőnek. E tekintetben a régiek közül első helyen ál lanak 
a rómaiak, mig a görögök dialektikája folyton épített a 
jog és állam épületén. Az ál landóságnak és elaszticitás-
nak, a józan konzervat izmusnak és l iberalizmusnak ezt 
az egészséges keverését a jog és ál lam terén ma az 
angolok muta t ják , mig a román népek az abszolut izmus 
és revolucionizmus krónikus betegségében szenvednek. 

(Folyt köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 
Alap- és lelkészvizsgálati Írásbeli feladatok 

1901-re. 
A dunamelléki egyházkerüle t budapesti ref. theol. 

akadémiá ján az 1901-ik évi vizsgálatokra a következő 
írásbeli feladatok jelöltettek ki. 

I. Alapvizsgálatra. 

Be veget és tanból: Ismertessék a fogság utáni zsidó-
ság tör ténete az Esdrás és Nehemiás könyvei a lapján . 
Egyháztörténetemből: A keresztes háborúk története 1514-ig. 
Vallásból csészéiből : Fejtessék ki az evangéliumi keresz-
tyén és a buddhis ta vál tságtan közötti különbség. 

II. Első lelkészi vizsgálatra. 

Biblica theológiából: Pál apostol eschatologiája. Exe-
gesisböl: Magyarázandók Pál apostolnak a áfxapua-ra s a 
ŐcxatooovY] re vonatkozó nyilatkozatai a római levél a lap-
ján . Erkölcstanból: Elvi egyezések és elvi különbségek az 
evangéliumi keresztyén és a bölcsészeti morá l között . 

III. Második lelkészi vizsgára. 

Gyakorlati theológiából: A prédikáció a róm. ka th . 
és a protes táns egyházban. Egyházjogtanból: A magyar 
király felségi, palrónusi és legátusi jogai a róm. katho-
likus egyházban. Egyháztörténetemből: A gályarabok tör-
ténete. 

Egyházi beszédre t ex tusok : Zsolt. 17, 1 — 3 ; Eze-
kiel 33, 7 ; Máté 22, 3 5 - 3 9 ; Máté. 12, 3 1 - 3 2 . 

Bibl iamagyarázat i textusok: V. Móz. 26, 1 — 1 9 ; I. 
Kir. 8, 1 - 2 0 ; Jób. 1, 1 — 2 2 ; Ámos 3, 1 — 1 5 ; Máté 7, 
1 3 — 2 9 ; Máté 13, 2 4 - 3 3 ; Maté 17, 1 — 13; Mark 10, 

3 5 — 4 5 ; Lukács 19, 1 — 1 0 ; Lukács 21, 5 — 2 4 ; Ján. 14, 
1 — 1 7 ; Csel. 6, 1 — 1 5 ; II. Kor. 5, 1 — 1 0 ; Kolos. 2, 
1 — 2 3 ; 1. Ján . 2, 1 - 1 7 . 

A vizsgálattevők a kijelölt három kérdésből egyet-
egyet k iválasztanak s azt kidolgozzák. A dolgozatoknál a 
használt források megnevezendők. A második lelkészi 
vizsgálatot tevők, egy prédikációt is ta r toznak irni, a 
bibl iamagyarázat i textusokat pedig kidolgozni s a vizsgá-
latra magokkal hozni. 

A dolgozatok és a prédikáció 1901 május 15-ig a 
theol. igazgatóhoz adandók be. Május 15-ike után csak 
azok dolgozata fogadható el, a kik orvosi b izonyí tvány-
nyal igazolják, hogy huzamos ideig tartó betegség miatt 
nem dolgozhattak 

A budapesti ev. ref. theol. t anárok megál lapodása 
szerint k iadta . 

Budapest , 1900. november 2. 
Jóváhagyom : 

Szász Károly. Szabó Aladár, 
igazgató. 

A pozsonyi ágost. evang. líceumról. 
Egy kis szemle a Magy. Prot. Irod. Társ közgyűlése alkalmából 

(Folytatás és vége.) 

Motto: »Stets geforscht und stets gegründet. 
Nie geschlossen, oft geründet, 
Aeltestes bewahrt mit Treue, 
Freundlich aufgefasst das Neue, 
Heitern Sinn und heitre Zwecke! 
Nun! man kommt wuhl eine Strecke*. 

Goethe. 
III. 

A slöjd kiállítást megtekintve, utunk a sarok homlok-
zathoz vezet, a hol az érem- és régiség gyűjtemény á l landó 
két nagy terme és a gyűj temények őrének, ez idő szerint 
Győrik Márton kiváló szak tanárnak , dolgozó helyisége 
van. Fölötte becses taneszközöket , nagyszerű kincseket 
foglal magában ez a gyűj temény. Egyelőre alig aka r j a 
az ember elhinni, hogy az iskolák felszerelései között 
h a z á n k b a n ily pára t lanul álló, gazdag nagy gyűj temény 
a pozsonyi ág. liceum tula jdona legyen! Erről a múzeum-
ról a liceum Értesítőinek rendjén leginkább 1885-től fogva 
sokat lehetett és lehet ugyan megtudni ; de azoknak, a 
kik ezt a tár latot nem látták, vagy ha látták is, de az 
idő rövidsége, vagy egyéb ok miatt annak részletébe 
nem hato lha t tak : kiváló szolgálatot tesz a két nagy kötet-
ben 80 nyomtatot t ivből álló, igazán nagybecsű Szakkata-
lógus, melyet mind a müveit közönség, mind a szaktudo-
mány a pozsonyi ág. egyház áldozatkészsége mellett a 
fennevezet t szaktudós t aná r úrnak köszönhet . (Ára egyik-
egy ik kötetnek 2 frt 20 kr. Kapható a pozsonyi ág. evang. 
gyülekezet tulajdonából.) Ezen Katalógus II. köt. X. sz. 
a. 1 — 1 2 oldalon részletes adatokat lehet találni a gyűj-
temény eredeti tu la jdonosára és szerzőjére, dr . Schimkó 
Dánielre, továbbá a r ra nézve, hogy miként került az a 
liceum tu la jdonába ; hogyan, kik által és mily időközökön 
át rendeztetett és katalogizállatott ; végül, hogy mily becset 
vagy értéket lehet tulajdonítani az egész á l l o m á n y n a k ? 

Nem itt a helye, hogy e nagyszerű gyűj teményt 
ismertessük. Mindazáltal a jelzett helyen levő adatokból 
főbb vonásokban egynéhányat fölsorolni nem tar t juk ér 



dekteleunek, vagy szükségfelettinek, hogy láthassuk ennyi-
hői is: mit tehet egyfelől a hazához, egyházhoz és ennek 
iskolájához való hü ragaszkodás, másfelől a kulturai elö-
ha ladáshan való nemes vetelkedés. 

A gyűjtemény törzsének megalkotója dr. Schimkó 
Dániel, egy trencsénmegyei születésű, becsi evangélikus 
egyetemi tanar volt, a ki negyven évi lankadatlan buz-
galommal, a sajat zsebéből kiadott, közel 40.000 forint 
költséggel szedegette össze annak kincseit. Gyüjtemenye 
12 ezernél több kötet könyvből, közel 1000 darab régi-
ségből és 10,833 darab éremből állott. 1867. december 
1-én bekövetkezett halála előtt e nagyszerű gyűjteményt 
a pozsonyi evang. egyháznak, mint iskolafentartónak adta 
el, igen ju tányos áron. s igy jutott az a liceum bir-
tokába. 

Az átvételkor a gyűjteménynek csak egy része 
volt katalogizálva; a pozsonyi evang. egyház azonban, 
elcbb Jeszenszky József és Weisz Tivadar vaskereskedő, 
majd dr. Schneller István, vegre Györik Marton tanárok 
által a munkát egészen bevégeztette 

A rendezeskor a liceum bir tokában volt érmek és 
régiségek egvesíttettek a Schimkóéval, s igy a gyűjle-
nienyben v a n : görög 1327. római 3702. bizánci 224, 
portugál 21, spanyol 58, francia 782, nagybritanniai 313, 
olaszországi 589. svájci 154. osztrák 1465. magyar 1169, 
nemet 1120, belga 111, németalföldi 110, dan 37, svéd-
norvég 104, orosz 290, lengyel 141, román szerb s új 
görög 48 török-, ázsiai s afrikai 447, amerikai 187, ausz-
tráliai 5, hires személyek érmei 4416, miscellan 307. isme-
retlen 87, papírpénz 117, összesen 13,255 drb. Ezt a 
gyűjteményt számra nézve hazánkban a budapesti nemzeti 
muzeurnén kivül csak kettő múlja felül: a nagyszebeni 
Bruckenthal-fele és a pannonhalmi apátságé. De a po-
zsonyi liceum éremgyűjteményének nagy becse abban áll, 
hogy az egesz ermészetre kiterjed, s hogy minden nép, 
minden kor gazdagon van képviselve, még pedig a lehető 
legszebb és legjellemzőbb példányok által, úgy hogy a 
bécsi császári éremgyüjtemény idevágó darabjai sem szebbek. 

Hires szakértők ezt a gyűjteményt a budapesti nem-
zeti muzeumé után állítják, s nincs középiskola az osztrák 
magyar monarkhiában, a melynek ily becses gyűjteménye 
volna. Sok darabot , melyek itt megvannak, ma mar 
egyáltalaban nem lehet megkapn i ; s van itt több oly 
érem, mely a bécsi császári muzeumban sincs meg. 

Az éremgyüjtemény méltó társa — bar kisebb ke-
retben — a szám szerint 1002 darabból álló régtség-
gyüjtemény. Kiváló ebben az egyiptomi rész, melyben 
gyönyörűen megtartott bálványok, amuletlek, scarabeusok, 
ékszerek és különfele múmiák vannak Továbbá vannak 
praehistorikus bronzok, vegyeskorú réz- és vasedenyek, 
görög, etrusk, római és kelta tárgyak. Kiválóan szép 
Augustus csaszarnak márvány a rcszobra ; egy legionalis 
mérleg, melynek párja csak a berlini muzeumban van; 
ket szép kard, patinával bevonva. A magyar tárgyak 
között csákányok, sarlók, kések és gyönyörű edények 
lá thatók. Végül vannak gemmák, gipszlenyomatok stb. 

Mindezen műkincsek legértékesebb oldala, a ren-
dezés és katalogizálas követ kezteben, azon gyakorlati 
előnyben vagy reális haszonban nyilvánul, hogy a nagy-
közönségnek hozzaferlietökke tételven, első sorban ugyan 
az iskolának szolgálnak, de másfelől Pozsony intelligens 
PS tudományos köreinek tesznek megbecsülhetetlen szol-
galatot, az által, hogy lehetővé teszik az ismeretekben 
való elöhaladast es az ónálló szakszerű tudományos mun-
kálkodást. Valóban, a pozsonyi liceum mind a két érde-
ket szolgaija. S ez nem is nehez olyan helyen, hol a 
kul tura ulan való törekvés altalanos, s a hol a tudo-

mánynyal való foglalkozást nemcsak azok művelik, a 
kiknek az >ex offo« feladatukhoz tartozik, hanem a hol 
még a polgári osztályban is találunk egyéneket, kik a 
tudomány valamelyik ágát szakszerűen űzik. Például lát-
tuk fennebb, hogy az ágost. egyházközség két világi tagjat 
kéri fel a görög és római ermek katalogizálasara, kik 
közül az egyik: Weisz Tivadar vaskereskedő volt. A múlt-
kori cikkünkben említett Wigand nyomdász pedig, mint 
irodalmi ember ismeretes. 

De, ezen ponttal kapcsolatosan, érdekességénél és 
ri tkaságánál fogva külön emlékezzünk meg Báumler A. J. 
úrról, a ki Pozsony városanak nemcsak derek iparos pol-
gara a hentes üzlet terén, hanem nagy természetbúvár is, 
különösen a botanika terén, hol a kryptogamok képezik 
a főszakmáját . A moh- és gombaismeretre nézve a kül-
földön is elismert tekintély. Nagy tudósok, egyetemi tanárok 
a világ minden részéből (Amerika, Stockholm, Helsigs-
fors, stb.) elhalmozzák műveikkel és részben megbízások-
kal is. Az összes német mykologusokkal állandóan levelez, 
s a hazai és küllöldi szakfolyóiratokban számos érteke-
zése látott már napvilágot. Oly nagyszerű, draga mikros-
kóppal dolgozik, a minővel intézeteink, a mi középisko-
láink nem dicsekedhetnek, s több ezer forintot érő könyv-
tárában olyan szakmunkak vannak, milyeneket másutt 
az országban hiaba keresnénk ! 

A kiallitás-úgvgvel kapcsolatban említsük meg. hogy 
az intezet az 1896/97 ki országos kiállításon a történeti 
főcsoportban kiállított tárgyakért a milleniumi nagy érem-
mel, a közoktatásügyi csoportban kiállított rajzokért elis-
merő oklevéllel lett kitüntetve. És ha megemlítjük, hogy 
az ezredéves kiállításon is nagyjaban a most bemutatott 
tárgyak voltak kiállítva: akkor az intézetben alkalmilag 
rendezett kiállítás fokozottabb érdeklődésünket, illetve az 
iskola iránt való tiszteletünket nyeri ki. S ez a tisztelet 
még inkább növekedik, ha tudjuk, hogy a liceum, a Lapunk 
által már részletesebben említett, mintegy 15—20 ezer 
darabból álló s a kútforrasokra nézve igen becses és 
igen fontos kéziratgyújteményén kivül a következő könyv-
tárakkal rendelkezik: 1. Schimkó-fele könyvtár 7364 műben 
12.584 drbba l ; 2. a líceumi nagy könyvtár theologiai 
osztálya 4672 műben 6125 kötet és 623 füzettel ; 3. a 
liceumi nagy könyvtár általános része és a tanári kézi-
könyvtár 13,197 műben 21,685 kötet és füzettel; 4. a lí-
ceumi ifjúsági könyvtar 924 műben 1100 kötettel. — 
Egyéb iskolai gvü|teményeik, (mint a philologiai, termé-
szettani, természetrajzi, történet-földrajzi, regiségek, mér-
tani-rajzi) szintén azt mutat jak, hogy a pozsonyi ágost. 
liceum a tudomány fejlődesével mindenben lépést tart 
és a taní tásban a szemléltetésnek kiváló szerepet jut tat . 
E szemléltető tanítást szolgálják a szaktanárok vezetesé-
vel járó apróbb kirándulásokon kivül a nagyobb tanul-
mányi kirándulások, a melyek a pozsonyi líceumnál úgy 
szólván szervezve vannak. 

Nem tartozik ezúttal feladatunkhoz, hogy a liceum 
belső tanulmányi rendjét feltüntessük. E tekintetben az 
idő rövidsége miatt tapasztalatokat sem szerezhettünk. 
Mindössze csak két mozzanatra szorítkozunk itt. Egyik 
az. hogy a mely osztályba 70 tanuló |elentkezik, ott már 
párhuzamos osztályt állít a fentartó egyházközség S ily 
parhuzamos osztályok felállítására szükség is van. mert 
a liceum, dacára , hogy Pozsonyban még kir. kath. főgim-
názium, állami főreáliskola, kereskedelmi középiskola, 
ipari és más iskolák vannak (a szomszéd pozsony-szent 
gvörgyi kegyesrendi gimnáziumot nem is említve), az or-
szág egyik legnépesebb középiskolái közé tartozik. Igy 
tavaly 439, az idén 452 tanulója volt az intézetnek, 
dacára a n n j k . hogy a tandíjak épen nem alacsonyak. 



Ezt a nagy tanuló sereget az intézet jó hirneve gyüjté 
össze, s a kik oda viszik gyermekeiket, nem is hiába 
teszik meg a nagy kiadásokat, mert a gondos, lelkiisme-
retes tanítás, nevelés és a szép eredmény gazdagon kár-
pótolják őket. 

A másik mozzanat, mit a belső tanulmányi rend-
ből meg akarunk említeni, az az ifjúság vallás-erkölcsi 
nevelésére vonatkozik, mely ennél az intézetnél kiváló 
gond és figyelem tárgya. Az evangélikus vallású tanulók 
minden vasárnap istentiszteleten vesznek'részt, még pedig, 
mivel a helyi gyakorlat szerint magyar nyelvű istentisz-
telet csak minden második vasárnap van, ezért mikor magyar 
istentisztelet nincs, a vallástanár tart az összes ágost. 
tanulóknak ifjúsági istentiszteletet a kis templomban. A 
mely vasárnap pedig magyar istentisztelet van, az V—VIII. 
osztályos ág. tanulók ezen vesznek részt, mig az I—IV. osz-
tály ágost. tanulóinak ugyanekkor a vallástanár tart 
gyermek-istentiszteletet bibliai magyarázattal . A templom-
gyakorlás felügyelő tanárok részvételével történik és részt 
vesznek ezeken az istentiszteleteken a többi helybeli 
középiskolákba járó evangélikus tanulók is, valamint 
együttesen szoktak részesülni az úrvacsorában is. Emlí-
tésre méltó még azon körülmény, hogy a konfirmált tanu-
lók a tanári karral együtt okt. 31-én és jún. 8-án az 
úrasztalához szoktak járulni. Ez a két nap iskolai sza-
bad nap. 

Végig tekintvén most már cikkeink sorozatán, úgy 
találjuk, hogy a pozsonyi evang. liceum működésére tel-
jesen találnak a német klasszikus költőnek, Göthének mottóul 
vett szavai : 

Majd kutatva, majd faragva, 
Mitse' hagyva fél- s darabba ' ; 
Régit hiven megőrizve, 
Újat íogva közbe-közbe; 
Tiszta céllal, kinyilt szemmel: 
— Megy valamire az ember ! 

Kutasson, faragjon ; régit hiven megőrizve s újat 
fogva közbe közbe ; tiszta céllal, kinyilt szemmel működ-
jék továhbra is a pozsonyi evangélikus liceum, hasznára 
a haza közművelődésének és dicsőségére a magyar pro-
testantizmusnak ! 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

B E L F Ö L D . 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. pozsonyi vándorgyűlésére. — 

(Folytatás.) 

A közgyűlés, mely jó sokáig tartott, bevégződvén, a 
belváros aszfaltozott csinos főutcáin keresztül a Duna 
part jához közel fekvő Magyar Király szálló felé tartottunk, 
s annak dísztermében jöttünk össze ismerkedő társasvacso-
rára. Itt tűnt ki, hogy mily szép számmal vagyunk s 
hogy ép e miatt az »ismerkedés« nem kis feladat. Nem 
tudom, más társaságok összejöveteleinél hogy megyen ez 
az ismerkedés, hogy van-e ennek valami praktikus módja ? 
de csakugyan kívánatos volna, hogy ha már oly külön-
böző tájakról összegyülekezünk, legalább szinről-szinre lát-
hassuk és meg is ismerhessük egymást. Persze, ha évről-
évre minden vándorgyűlésén ott lehetnénk, utoljára a lehető 

legszélesebbre terjedne ki ismeretségünk köre. De hányan 
lesznek ily szerencsés helyzetben ! 

A mi engem illet, áldom Istenemet, hogy idáig még 
egyik vándorgyűlésünkről sem maradtam el ; ott lehettem 
mind a négyen. De mindössze csak lieten vagyunk, kik 
ezzel a szerencsével dicsekedhetünk, és pedig Hegedűs 
Sándor elnökünk s Szöts Farkas ti tkárunkon kivül: Varga 
László alsó-némedii, Foldváry László váchartyáni, Zoványi 
Jenő tisza-földvári lelkészek és Masznyik Endre pozsonyi 
theol. akad. igazgató. Valamint többen vannak, kik már 
három vándorgyűlésünkön vehettek részt ; ezek az én fel-
jegyzésem szerint a következők: Gyurátz Ferenc egy-
házi elnökünk, Antal Gábor, Bartók György püspökeink, 
Révész Kálmán, Bodor Géza espereseink, Szabó Aladár, 
Kecskeméthy István, Csiky Lajos, Antal Géza, Stromp 
László, Benke István tanáraink, Mezei János, Zajzon János 
lelkészeink, Hornyánszky Viktor és Bendl Henrik világi 
tagtársaink. Megengedem, többen is lehetnek ebben a kate-
góriában, a kikkel azonban nem lehettem szerencsés talál-
kozni, de az itt felsoroltakra nagyon jól emlékszem. 

Hogy azonban az érdeklődés folyton-folyvást nő tag-
társaink részéről, arról örömmel győződtem meg mostani 
összejövetelünk alkalmával, midőn lépten-nyomon olyan 
ismerősökre akadtam, a kiket egyik vagy másik vándor-
gyűlésünkön már ott láttam egyszer, s a kik most ime 
leküzdhetetlen vágyat, éreztek újból elzarándokolni e hova-
tovább népszerűbbé váló ^protestáns bucsú»-ra —• a 
M. P. I. T. évi összejövetelére. Hadd említsek meg ezek 
közül is annyit, a mennyit módomban volt emlékezetem 
táblájára följegyezni. Ezek : Kiss Áron és Zelenka Pál 
püspökökön kivül Petri Elek, Hamar István, Erős Lajos, 
Kiss József, Antal Géza, Radácsy György, Tüdős István, 
Poszvék Sándor, Bancsó Antal^ Jausz Vilmos, Raffay 
Sándor, Mayer Endre theol. tanárok. Sütő Kálmán, Szabó 
Károly, Zsigmond Sándor, Fejes István, Szekeres Mihály, 
Vörös József, esperesek. Benkő István, Mády Lajos, Ger-
gely Antal, Soltész László, Kutas Bálint, Szabó Sándor, 
Török Imre, Bodor János, Borbély József, Pajkos Endre, 
Szobonya István, Ujj József, Varga József, Székely József 
lelkészek. Nagy Zsigmond, Barta Jenő líceumi, Rácz Kál-
mán, gimnáziumi tanárok. 

Mindezek, kiket itt névszerint felsoroltam, mind ott 
voltak az ismerkedő estélyen, s rajtok kivül nagyszám-
mal olyanok, kikhez előző vándorgyűléseinken nem volt 
szerencsénk. Ezek névsorát megolvashatjuk a Prot. 
Szemléből. Csak azt említem meg, hogy ott volt mind a 
négy evang. püspök, református püspökeink közül pedig 
Kiss Áron, Antal Gábor és dr Bartók György. Világi 
uraink szintén nagy számmal voltak képviselve. Ott vol-
tak az evangélikusok részéről : Prónay Dezső báró, egye-
temes egyházfelügyelő, Zsilinszky Mihály, Láng Lajos, 
Laszkáry Gyula, Ihász Lajos egyházfelügyelők, Zay Miklós 
gróf , Perlaki Elek stb. Református uraink közül pedig-
S zilágyi Dezső, Szilassy Aladár, Puky Gyula, dr. Kiss 
Káro ly , Deák Lajos, dr. Bernáth István, Takács László urak 
és mások. — Nem hagyhatom dicsérő megemlítés nélkül, 



hogy az abauj i ref. egyházmegyéből, élükön Révész Kai-
mán esperessel, kilenc lelkész jött el, a kik mind ott 
voltak a debreceni összejövetelen is, s hogy Erdély leg 
távolabb pontjáról is jöttek lelkészek, mint Tótfalussy 
Marosvásárhelyről, Bodor János Zágonból s a már em-
lített Bodor Géza esperes és Zajzon János erzsébetvárosi 
lelkész. — Látszik tehát, hogy vándorgyűléseink hova-
tovább nagyobb vonzerőt gyakorolnak a Társaság tagjaira, 
s e körülmény bizonyára jótékony visszahatással lesz a 
Társaság áldásos működésére is. 

* 
* * 

Gyönyörű verőfényes őszi napra viradtunk másnap, 
szeptember 19-én. Fel is használtuk sokan arra, hogy 
friss levegőre s újabb találkozóra — s a programmhoz 
is hiven — kiránduljunk a dunaparti pompás ligetbe. 
Csavargőzös röpített át a Dunán a túlsó partra, hol — a 
Palugvai-kioszkban — élénk társalgás közt megreggelizve 
s gyönyörködve a Várhegy ragyogó panorámájában, azután 
nagyon kellemes reggeli sétát tettünk a jól gondozott és 
nagy kiterjedésű hires park százados fái alatt. Visszajövet 
ladrusznak a Dunaparton álló s Mária Teréziát ábrázoló 
remek lovasszobrát bámultuk meg és bírálgattuk, felidézve 
emlékünkbe azt a történelmi nevezetességű jelenetet, mi-
dőn épen itt Pozsonyban a lovagias magyarok oly lán-
goló hazafiassággal ajánlották fel véröket és életüket a 
szorongatott Mária Terézia királyuk védelmére. A szobron 
is rajta van a — Vitám et sanguinem! 

De időnk kiméri volt s sietnünk kelle a Konvent-
utcába, hol a z ' ó-liceum könyvtár-termében és udvarán 
volt a gyülekezés. Innen vonultunk fel testületileg dél-
előtt 9 órakor a pár lépésnyire levő, Bél Mátyás-utcai 
evang. nagytemplomba, mely — a gyűlési tagoknak fen-
tartott padsorokon kivül — akkorra már egészen megtelt 
ünnepi közönséggel. Belől igen szép tágas, de kivül torony 
nélkül való s meglehetősen eldugott helyen épült templom 
ez, bizonyosan a régi küzdelmek korából. Ma magyar szó 
s ének hangzott fel benne, más alkalommal azonban 
németül dicsérik benne az Urat németajkú evang. test-
véreink, a kiknek száma sok ezerre rug, mert a kisebb 
számú tót evangélikusokkal együtt meghaladja a 7 ezeret. 
Van itt a szomszédságban, de ennél sokkal kisebb másik 
protestáns templom is: a magyar-tót evang. templom, 
hol már felváltva magyarul és tótul tartatnak az isten-
tiszteletek, s hol mint vendég gyülekezik össze vasár-
naponként az a mindössze 5—600- ra menő református-
ság is, melynek itt alig néhány év óta, egy buzgó misz-
szionáris lelkésze van (Balogh Elemér), s igen szép jövője 
lehetne, ha az országos közalap jelentékenyebb áldozatot 
hozhatna érette. 

A gyűlés tagjai — hál' Is tennek! — egészen meg-
töltik a számukra bőven fentartott padsorokat. A hét 
püspök az oltár jobb oldalán, Hegedűs Sándor világi 
elnökünk, Prónay Dezső báró, Szilágyi Dezső s többi 
előkelő világi uraink az oltár bal oldalán elhelyezett szé-
kekben foglaltak helyet. A hölgyközönség soraiban fel-
tűnnek sajátos öltözetükkel a mi protestáns apácáink: a 

diakonisszák. Mar ez a látvány is arról tanúskodik, hogy 
a pozsonyi evang. egyház valláserkölcsi feladatának a 
magaslatán áll. 

Megkezdődik az istentisztelet. Az elibénk helyezett 
nyomtatott lap szerint a gyülekezet éneke ezzel kezdődik: 
Jövel Szentlélek Úristen! Folytatása azonban eltér a 
reformátusok énekétől, mert igy hangzik: »Töltsd be szi-
veinket bőven, Mennyei ajándékoddal, Szívbeli szent buz-
gósággal, Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive. 
Légy velünk is te népeddel, Hogy teijünk meg dicséreted-
del. Halleluja, halleluja!* De e szöveg-változtatás nem 
gátolt bennünket, reformátusokat, hogy egész leiekkel 
bele ne vegyítsük énekünket a gyülekezet fenszárnyaló 
éneklésébe. A második versen már csupán egy szónvi 
a változtatás, a melyre nézve különben a két vers után 
ez a megjegyzés áll : »Ez ős keresztyén egyházi ének 
latin szövegét irta Ambrosius milanói püspök; átdolgozta 
Luther. Magyar fordítása a reformációi korából va ló* .— 
Minő emlékek! 

A második vers vége felé dr. Bartók György er-
délyi ref. püspök iép az oltár elé, palastosan. Bitka lát-
vány ! de szépen szimbolizálja a protestáns testvériséget 
és szabadságot . . . A püspök úr meghatott, halk han-
gon kezdi imájá t ; azután mind jobban emelkedik s tisz-
tán érthetővé válik a hang, a mint a mélyen érzett buz-
góság heve mindinkább magával ragadja az imádkozót s a 
vele imádkozó gyülekezetet. Olyan egyszerűen, olyan ter-
mészetes hanglejtéssel és olyan szépen imádkozott, hogy 
nagy lelki öröm volt a veie való imádkozás. Az ámen 
után Miatyánkot mondott, erősen hangsúlyozva annak 
minden mondatát s itt-ott pár szót közbe-toldva, — a 
mi talán erdélyi szokás. Senki ezen meg nem ütközött, 
csak épen megemlítem, mintegy illusztrálásul annak, hogy 
liturgiánkban mennyire nincs meg az a merev egyforma-
ság, mely a római egyház szertartásait jellemzi. — Az 
is feltűnt nekem, hogy mig a püspök úr a Miatyánkot 
ezzel végezte: »mert tied az ország — mindörökké*, — 
addig az utánna következett szónok már azz;d a szoká-
sos bővítéssel mondotta a doxológiát: *most és mind-
örökké '« 

Erre a pozsonyi evang. gyülekezet vegyes énekkara 
énekelte a 24-ik zsoltárt, melynek szövege igy kezdődik: 
»Tárd fel kapud dicső üdv hona, Bevonul ma azon 
nagy királyunk*. Dallama — a jegyzet szerint — Gluch 
Kristóftól való. Igen szép, megható volt az előadása. 

S most dr. Masznyik Endre, pozsonyi evang. theol. 
akadémiai igazgató-tanár lépett a szószékbe, természete-
sen Luther-köpönyegben s palást nélkül. Prédikációját 
érdekkel, feszült figyelemmel hallgattuk végig, az evang. 
testvéreknél hagyományos kettős-bevezetéssel együtt, mely 
utóbbi előttünk^reformátusok előtt kissé szokatlan volt, s 
talán kelleténél hosszabbra is nyújtotta az exordiumot. 
A beszéd rávallott a theol. tanárra ; több helyütt mélyen 
járó, tudós fejtegetéseket hallottunk tőle. De azért percig 
sem volt fárasztó, sőt inkább, különösen a vége felé 
mindnyájunknak lelkét megragadta az a lelkesedés, a 
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melylyel beszélt s a melylyel a Krisztusnak, egyházának 
s egymásnak szeretetére buzdított A szónok hangja nem 
volt valami erős s túlságos magasra nem is emelkedett 
egyszer sem; de azért , úgyhiszem, tisztán hallható volt a 
tágas templom mindenik részében. Az Úri imával s Áron-
áldásával végezte be szép funkcióját . Utánna ha ta lmas 
erővel hangzott fel a gyülekezet a jkán a Luther hires 
éneke : »Erős várunk az Úristen, Védő pajzsunk, fegy-
ve rünk : Segítségünk másban nincsen, Ha vész támad 
ellenünk*. 

(Folyt. köv. Lévay Lajos. 

Az ág. hitv. evangélikusok egyetemes 
gyűlése. 

Az ág. hitv. evangélikusok e hó 7. és köv, napján 
tar to t ták Budapesten, a deáktéri ev. főgimnázium díszter-
mében, br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő és dr. Bal-
tik Frigyes püspök elnöklete alatt ez évi közgyűlésüket. 
Ezt megelőzőleg a különböző bizottságok ülésezték. Igy 
a közoktatásügyi bizottság, mely az iskolaügy egyházi-
közigazgatási rendezésének s a val lásoktatás tervének 
ügyével foglalkozott, s a Masznyik E. pozsonyi akad. 
igazgató által készített javasla tnak kinyomatasát és ki-
osztását rendelte el ; így a theol. akad. nagybizottsági 
ülés, a melyen az akadémia ügyeit Stromj) László pozso-
nyi t aná r referál ta . Ugyancsak e napon Szentiványi 
Árpád és Zelenka Pal elnöklete alatt a tiszakerület kon-
venti tagjai is üléseztek, és fontosabb ügyeikben megálla -
podásra is jutot tak. A bizottsági ülések után az egyház-
kerületi követek az egyetemes felügyelőnél tisztelegtek. 

A közgyűlés előértekezletén, a melyen a püspökökön 
és felügyelőkön kivül az egyházkerületek összes küldöttei 
megjelentek, br. Prónay Dezső megjelölte a fontosabb 
tárgyakat , ú. rn. a horvá t -sz lavon esperesség ügyét, a 
gerezsdi egyezséget s az »erdélyi püspök* címének kér-
dését. Utóbbi beha tóbb vitát keltett s Sztehlo Kornél 
foga lmazványában felirat a lak jában kerül a miniszter elé. 

Magát a közgyűlést a deákféri ev. t emplomban 
istentisztelet vezette be, a melyen Poszvék Sándor sop-
roni theol. igazgató, mint egyet, főjegyző imádkozott . A 
közgyűlést az egyetemes felügyelő ta r ta lmas beszéddel 
nyitotta meg, a melyet Lapunk vezércikkeiyében részlete-
sebben mélta tunk. 

A lelkes éljenzésekkel fogadott megnyitó után Györy 
jegyző felolvasta az egyetemes felügyelő jelentését, a 
melynek főbb pon t j a : Ihász Lajos dunántúl i felügyelő 
beiktatása, a gerezsdi egyezség megújí tása, a 100 ezer 
korona közalapi államsegély felvetele, a Reíschel-fele ala-
pítvány jogi természete stb. Úgy a megnyitó, mint a fel-
ügyelői jelentés egész ter jedelmében a közgyűlés jegyző-
könyvében lesz olvasható. 

A jelentés kapcsán tárgyaltatot t a tiszai egyház-
kerület indí tványa a századvégnek s a keresztyénség hazai 
9 0 0 éves jubi leumának az év végén egy hálaadó isten-

tisztelet keretében való megünneplése, mely egyhangú 
lelkesedéssel elfogadtatott. 

A ráhói egyházközségnek egyházadózasi kulcs meg-
állapítása, a sókuti egyháznak a közalapjárulékok, s az 
ópázuai egyháznak a horvát-szlavon esperes megválasz-
tása t á rgyában beadott felebbezése, Lchotzky Antal egyet, 
jegyző indí tványára egy, Gyurátz Ferenc püspök és 
Ihász Lajos felügyelő elnöklete alatt 7 tagú bizottság elé 
utal tatott . Ugyancsak ide uta l iák a szarvasi egyház ügyét 
és a magyar nyelvű istentiszteletek, és a pozsonyi és 
győri egyházközség felebbezését a Köhler-Schindler-féle ösz-
töndíj tá rgyában. 

A horvat-szlavón esperesség megalakulását és a 
bányai kerülethez való csatolásút , Lehotzky A. előadó 
indí tványára örömmel vetíe tudomásul a gyűlés ; a rasz-
továczi és antonováczi egyházközségek hovátar tozása te-
kintetében a dunántúl i egyházkerület nyi latkozatra hivatott 
fel, míg a zágrábi unialt prot. egyház hova ta r tozásának 
ügyében maga az egyház fog végleg 's nyi latkozatra fel-
hivatni. Az Alkotmány ér telmében neki is a magyar prot. 
egyház egyikéhez kell tar toznia. 

Az egyetemes theol. akadémiai nagybizottság évi 
jelentését Stromp László tanár ismertette. Az otthon szer-
vezése egy bizottság elé utal tatot t . Vagyona 31 ,211 kor., 
készpénz-tőkéje 12,000 koronával szaporodott . A theol. aka -
démia fedezete 30,254, szükséglete 30,254, pénztár marad-
ványa 1600 korona. A theol. fakultás, a theológiák egye-
sítésének és a theológiák és taní tóképzők színvonalra eme-
lésének a kérdése, az akadémiai nagybizottság javas la tára 
egy, az egyetemes felügyelő elnöklete alatti bizottság elé 
utaltatott , a melynek tagjai, a püspökökön és kerületi 
felügyelőkön kívül a következők : Veres József, Benke 
Gyula., Poszvék Sándor , Horváth Sándor , Glauf Pal, 
dr. Szlávik Mátyás, Láng Lajos, Hollerung Károly, dr. 
Masznyik Endre és Kapi Gyula. 

Az egyház egyéb közigazgatási kérdéseinek a kon-
venti tauok á l ta lános érdeklődese melletti tárgyalása után 
a közgyűlést Prónay felügyelő be/.árta. — A közgyűlést 
nov. 8. és 9-ikén is folytatták. 

A Veres József elnöklete alatti papi értekezleten, a 
melyen Liszlcay József esperes megható imát mondot t , a 
lelkeszfiak segélyegylete alakult meg, a melynek alap-
szabály-tervezete pontonként tárgyaltatott . Az anyakönyvi 
kivonatok díj talan kiadása t á rgyában az egyetemes gyü-
iés felkéretett , hogy a ko rmányná l eszközölje ki azt, hogy 
közegei esetről-esetre jelöljék meg a célt és a törvényt , 
a melyre való tekinlettel díjtalanul kérik az anyakönyvi 
kivonatok kiadását a lelkészektől. 

Gömöri. 

Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése. 
Erdélyi ref. egyházkerületünk f. hó 3—5-ig tartot ta 

meg közgyűlését Kolozsvártt , ezzel kapcsola tban ava t ta 
fel új lelkészeit és leplezte le néhai Szász Domokos püspök 
síremlékét. Legfontosabb tárgya azonban a gyűlésnek az 



> erdélyi püspök* cim kérdése volt, a melynek a kuilusz-
miniszter második rendeletében történt megoldását a kerület 
épen nem tar tván megnyugtatónak és kielégítőnek, az 
igazgató tanács .javaslatara az ügyet a képviselőházhoz 
terjesztet te fel. Lesz tehát az országgyűlésen egy kis 
gravaminál is vita; de reméljük, hogy az a mi javunkra 
fog eldőlni és Majláth püspök úrnak »erdélyi püspök« 
cime oda fog visszakerülni a honnan mesterségesen elő-
ku ta t t ák : a mult értéktelen emlékei közé. 

A közgyűlés nov. 3-an nyilt meg a theologiai fakultás 
d ísz termében, és pedig csak a megjelentek rövid szavak-
ban üdvözlésével, minden elnöki megnyitó beszéd nélkül. 
Báró Bánffy Dezső főgondnok szavai, a melyekkel a 
megnyitó beszéd elmondását kimentette, sa jnala tosan jel-
lemzik a mai felekezetközi és politikai viszonyokat. Kije-
lenté, hogy most nem mondhat megnyitó beszédet. 
Indokait ne kutassa a gyűlés. Nem is kutatta, de tudta 
mindenki, hogy az indok a békesség keresése és az ú jabb 
időben erősen ellenünk irányult sanda gyanúnak kikerülni 
aka rá sa volt. Ime, hogy békebontóknak, kálvinista néppárt 
csinalóknak ne lát tassunk, vezérembereink jobbnak tart ják 
a hallgatás politikáját követni. Megvalljuk, mi nem vagyunk 
e tekintetben egy véleményen velők. Azi mondja ugyan 
a példabeszed, hogy beszélni ezüst, hallgatni a rany, — 
de azt is mondja ám, hogy néma gyermeknek any ja sem 
érti szavát . Ha hallgatunk akkor is. a mikor igazságunkat, 
jogainkat kellene védenünk: egyházunk ellen vétkezünk, 
mert azt a gyanút keltjük fel, hogy magunk is kételkedünk 
ügyünk igazságában, s ezzel gyengéknek tüntetvén fel 
magunkat , szarvat adunk ellenségeinknek. Sajnál juk azért 
az elnöki megnyitó beszéd e lmaradását , s a felett csupán 
az vigasztal, hogy az erdélyi püspök-cim kérdésében 
tettel mutat ta meg a gyűlés, hogy jogaira féltékeny 
s azoknak semmiféle szép mezbe öltözött titkos törekvés 
által való csorbítását meg nem engedi. 

A délelőtti ülésen a gyűlési tagok igazolása történt 
meg és dr. Bartók György püspök olvasta fel évi jelen-
tését. Figyelemmel hallgatták a nagy körültekintéssel 
készült jelentést, de a tagok érdeklődése és várakozása 
mégis inkább a délutáni üles felé irányult, a melyen a 
legfontosabb tárgy, az erdélyi püspök-cim kérdése várt 
elintézésre. Az igazgató-tanács alapos indokolás mellett 
terjesztette ezt a sérelmes ügyet a gyűlés elé. Indí tványozta , 
hogy kérje annak teljes orvosoltatását , és pedig, miután 
a konventnek e tárgyban a miniszterhez tett felierjesztése 
nemcsak hogy megfelelő eredményre nem vezetett, sőt a 
második rendelet az ügyet meg bonyolul tabba tette, — 
kérje az orvoslást a képviselőháztól. A felterjesztést erre 
nézve el is készítette es beterjesztette elfogadás végett a 
gyűlés elé. A felterjesztes r eámuta t mind az első minisz-
teri rendelet, mind a f. é. 1724. sz. alatt kelt miniszteri 
válaszirat sérelmes voltára. Kifejti annak az a rgumen-
tációnak a tar thata t lanságát , hogy az erdélyi püspök el-
nevezés előfordul több magyaroszági és erdélyi törvény-
ben, törvényzaradekban. királyi meghivó levelekben és 
kinevezési o k m a n y o k b a n ; mert ezt részint csak abban az 
időben használ ták, a mikor hazánkban egyedül csak a 
r. katholikus volt a törvényes vallás. — részint pedig 
akkor, a mikor a bevett vallások törvényileg biztosított 
egyenjogúsága dacara . a rom. kath. egyhazat többiek 
fölé emelni törekedtek, s ennek kánonjogi felfogását kö-
vetve, a prot. egyhazak püspökeit püspököknek elismerni 
vonakodtak, sőt azoknak e cim használatá t eltiltottak. 
Az erdélyi külön törvényekben csupán egyetlen egyszer 
lordul elő az »érdélyi püspök« szó, de akkor is a tör-
vény felirata és szövege kifejezetten »erdélyi rom. kath. 
püspok«-ről beszél. Az erdélyi róm. kath. püspökséget 

visszaállító 1744: 7. t.-c. azt kifejezetten mint »római 
kath. püspökség*-et cikkelyezte be. s szintén mint ilyen 
nyerte az 1 7 5 1 : 1 : t.-c. a lapjan birtokait is. E törvény-
hozások állaspontja teljesen a Leopoldi diplomán alapul, 
a melynek 1., 2.. és 3.. cikkelyében megerősítést nyert a 
négy bevett vallás egyenjogúságát tárgvazó Appr. Const. 
1. r. II. c. 2 art ikulusa. s ígv biztosíttatott az is, hogy 
a reformátusoknak, evangélikusoknak és unitáriusoknak 
is államjogílag elismert »erdélyi püspök* ük legyen. E 
rendelkezésekkel szemben tehát nem lehet olyan adatokra 
hivatkozni, a melyekben a 'örvénytől eltérő címzés hasz-
nal ta t ik ; mert az nem más. mint azon törekvések érvé-
nyesülése, a melyek a bevett vallások egyenjogúságának 
megrontására céloznak. Ezzel szemben nem nyugtathat ja 
meg a kerületet a miniszter azon kijelentése, hogy ren-
deletétől teljesen távol állott az a célzat, hogy az »erdé-
lyi püspöke-címnek bármely oly közjogú jelentőség tulaj-
doníttassék, a mi a vallásegyenlőségbe ütköznek. A 
törvényt a miniszteri vagy kormányi biztosítás nem 
pótolhatja, mert bár az állam a jelenben nem von is le 
a miniszteri rendelkezésből a törvénybe ütköző következ-
tetéseket, de levon a r kath egyház és alkalomadtán 
érvényesíteni is törekszik azokat. Egyedül a törvények-
biztosit van az egyház jogait, nem fogadható el semmi 
olyan kormányintézkedés, a mely a törvényhiztosította 
jogokat akár a jelenben sérti, akár pedig azoknak a jövő-
ben bekövetkezhető megsértésére alapul szolgálhat. Hivat-
kozván még arra, hogy Majláth Gusztáv püspök segéd-
püspökké kineveztetése alkalmával is a törvényes »erdélyi 
róm. kath. püspök« cim hasznaitatott , a felirat kéri a 
képviselőházat, hogy a vallások egyenjogúságát biztosító 
magyarországi és erdélyi törvények alapján a közjogilag 
egyedül helyes »erdélyi római katholikus püspök«-cimnek 
a kultuszminiszter rendelkezésével szemben szerezzen 
érvényt. 

Az igazgafó-tanács javaslatát és felirat-tervezetét a 
gyűlés nagy lekesedéssel egyhangúlag elfogadta s annak 
a képviselőházhoz leendő felterjesztését elhatározta. Majd 
meglátjuk, lesz-e e redménye? De reméljük a jobbat. 

Vasá rnap reggel újra összeült a gyűlés. Meghall -
g fta a gondnoki állások betöltésére vonatkozó jelentést, 
tudomásul vette a nagyenyedi tanítóképezdei vallástanári 
állásra történt kandidálásokat ; kitűzte másnapra a válasz-
tások megejtését, — majd pedig Kenessey Béla főjegyző 
felolvasván az új lelkeszek neveit, ornátusban bevonultak 
a gyűlésterembe a felavatandok Bartók György püspök 
szép beszédet intézett hozzájok, azután pedig testületileg 
á tment a gyűlés a Belfarkas-utcai templomba az ünne-
pélyes felavatás végrehajtásara. Tizennyolc ifjú lelkipásztor 
nyerte meg a rendes lelkipásztori hivatalra való ünne-
pélyes felhatalmaztatást . névszerint: Antal Géza, Baczó 
Lajos, Fülöp Kálmán, Hegvi Péter, Imre Árpád, Kallay 
Ferencz, Kovács István, Kovács István II.. Kovács Jó-
zsef, Kovács Karoly, Kozma Imre. Nagy Mihály, LászlófTy 
Dénes, Pünköslhv István, Sípos Károly, Sárkay (iyörgy, 
Tóth László és Vallancs Miklós. — A kegyelemnek Istene 
segélje őket lelkipásztori hivataluk hű eredmenves foly-
ta tására . 

Vasárnap délután Szász Domokos püspök emléke-
zetének adózott kegyeletével a gyűlés. Testületileg vonul-
tak ki a temetőbe s ünnepélyesen lelepleztek a nagynevű 
püspöknek, közadakozás út ján állított monumentális sír-
emléket. A kegyeletes gyaszünnepélyen dr. Bartók (iyörgy 
püspök tartott megható imádságot, majd pedig a niremlék 
leleplezése utan Kenessey Bela egyházkerületi főjegyző 
tartolt szép emlék beszédet, mellalva az elhunyt nagy 
érdemeit. 



A harmadik és utolsó napot adminisztratív és bel -
körű ügyek letárgyalása töltötte ki. Megválasztották a bi-
zottságokat az igazgatótanácsi ügykezelés, a kerületi 
pénztár és a kerületi számadások megvizsgálására ; meg-
ejtették a szavazást az enyedi tanítóképezdei val lástanár-
ságra, a mely azonban csak szükebbkörű másodszori sza-
vazás után vezetett eredményre és pedig olyképen, hogy 
ez állásra, 68 szavazat ellenében 80 szavazattal Zayzon 
János választatott meg. A nagyenyedi tanítóképezde reor-
ganizálását illetőleg elfogadta a gyűlés az igazgató-tanács 
javaslatát, a mely szerint az intézetben a kollégium három, 
a kerület pedig két rendes tanári állás költségeit fogja viselni. 

A gyűlés folyama alatt megtörténtek a kerületi vá-
lasztások is, a melyeknek eredményeképen honventi rendes 
tagok lettek : Sándor János, Molnár Albert és Pokoly 
József egyháziak, Simó Lajos, Mezey Albert és Váró 
Ferencz világiak. Póttagok: Lénárt József, Somkereki 
Miklós, Bodor Géza, Apáthy Péter, Zeyk Gábor és dr. Sár-
kány Lajos. A Baldácsy-bizottságba megválasztat tak: 
báró Bánffy Dezső főgondnok és dr. Bartók György püspök 
rendes tagokká és Mezey Albert póttaggá. A Icözalapi-
bizottsagba: dr. Bartók György és Hegedűs Sándor ren-
des tagokká és Mezey Albert póttaggá. Az egyetemes 
éneA-M<7;/í-bizottságba: dr. Barlók György, dr Vályi Gábor, 
Váró Ferencz, dr. Kdcskeméthy István és Deák Gerő. 
Ezeken kivül megalkották még a gimnáziumi tanárjelölő 
bizottságot és betöltötték az üresedésben volt egyház-
megyei gondnoki állásokat. 

Megállapította a gyűlés az egyházak osztályozását 
is, a következőképen: I. osztályú egyház 2400 koronát 
meghaladó papi jövedelemmel; II. osztályú 2000-től 2400 
koronáig; III. osztályú 1600-tól 2000 koronáig; IV. osz-
tályú 1600 koronáig; — azután pedig bizottságot kül-
dött ki a lelkészi nyugdíjintézet tervezetének elkészítésére. 

A délelőtti gyűlés végén a marosvásárhelyi kollé-
gium tulajdonát képező Moos-féle alapítvány kamatainak 
miként felhasználásának kérdése került tárgyalás alá, 
azonban megoldását csak a délutáni ülésben nyerte meg, 
kimondván a gyűlés, Lénárt József indítványa alapján, 
hogy a jelenleg alkalmazásban levő hét rendes tanárra 
nézve az összes illetékek fizetését illetőleg az eddigi gya-
korlat fentartatik, a jövőre választandó tanárok után 
azonban a kollégium meglevő nyugdij-alapja csupán az 
államszerződés szerint kötelezett évi öt százalékos illeté-
ket fogja fizetni; a jövedelem fenmaradó része pedig a kollé-
gium fentartásához legközelebb rokoncélokra fog fordíttatni. 

Még a székelyudvarhelyi tanárok szállásbérügyének 
rendezése keltett rövidebb vitát, mely azzal végződött, 
hogy a gyűlés helyt adott a tanárok e tárgyban benyúj-
tott felebbezésének. 

Néhány kisebb fontosságű ügy elintézése és a bizott-
sági jelentések meghallgatása után kimerült a tárgy-
sorozat és a gyűlés bezáratott. 

N E K R O L O G . 

M ü l l e r M i k s a . 
1823—1900. 

Folyó évi október 28-án Oxfordban elhunyt Müller 
Miksa, ez a világhírű német-angol tudós, a ki az össze-
hasonlító nyelvészet és az összehasonlító vallástudomány 
elsőrendű nagysága volt. 

Németország Anhalti hercegségében, Dessauban szü-
letett 1823-ban és ott töltötte gyermekkorát is. A kis her-
cegi városban a hercegtől és nejétől kezdve az utcai 
koldusig mindenki ismerte M. Miksát, mert atyja, M. Vil-
mos, korán elhunyt és M. Miksa négyéves korától kezdve 
nagyatyjának, a herceg miniszterelnökének házánál növe-
kedett. Kiváló tehetsége volt a zenére és 12 éves korá-
ban az udvari zenekarban Mozart-féle koncerteket já tszot t ; 
de a siketségre való erős családi haj lama miatt tudomá-
nyos pályára lépett, bár a zenét egész életében kedvelte 
és Mendelssohnt, Liszt Ferencet, Lind Jennyt s más 
zenei kitűnőségeket a legjobb barát jai közé számlál-
hatta. 

Középiskoláit Dessauban végezte, az egyetemet Lip-
csében és Berlinben látogatta, a hol theológiát és nyel-
vészetet hallgatott s különösen a szanszkrit és a perzsa 
nyelvek tanulmányozásával foglalkozott. Mint szellemes, 
csinos és előkelő származású fiatal ember, Berlinben a 
legelőkelőbb körökben forgott és általánosan kedvelt tagja 
volt a társaságnak. Keleti nyelvészeti tanulmányai foly-
tatása végett 1845-ben Párisba költözött, Burnouf E. 
hires orientálistát hallgatni, a kinek kedves tanítványa lőn. 
Burnouf út ján ismerkedett meg báró Bunsennel, a hír-
neves porosz nagykövettel, a ki maga is előszeretettel 
foglalkozott az orientális tudományokkal. 

Burnouf és Bunsen ajánlatára nyerte a Keletindiai 
Társaság igazgatóitól azt a megbízatást, hogy a Bigvedát, 
a brahmanizmus ez ősi szentkönyvét angolra lefordítsa. 
»No Müller, mondá neki Bunsen, ön kapott az egész éle-
tére való munkát. Nagy fába vágja fejszéjét, faraghat-
furhat ra j ta éveken át«. Müller derekasan megoldotta 
a rá bizott feladatot. Már 1846-ban Angliába utazott és 
1849-ben Oxfordban telepedett le, a hol eleinte modern 
európai nyelveket és irodalmat, később összehasonlító 
nyelvészetet tanított. 

Érdekes epizódja életének az oxfordi egyetem szansz-
krit tanszékéről való lemaradása 1860-ban. Tudományos 
körökben Müllert jelölték, mint a legilletékesebb és akkor 
már leghíresebb szanszkrit tudóst. Ámde Müller német 
származású ember és angol mérték szerint nem eléggé 
orthodox theologus, a miért az egyházi körök Müllerrel 
szemben Monier Williams kinevezését vitték keresztül. 
Müllert ez a mellőztetés nagyon bántotta, s már-már 
ott akar ta hagyni Oxfordot, de az egyetem azzal tüntette 
ki, hogy nyilvános felolvasások tar tására hivta meg. 
És Müller a szintén világhírre emelkedett Tyndall és 
Huxley természettudósok társaságában a »Royal Institution* 
felolvasás ciklusait európai hírre emelte. Később a Gifford-
és a Hibbert-féle alapítványok felolvasási ciklusaiban is 
közreműködött. 

Irodalmi működése nagy kiterjedésű és nagybecsű 
az összehasonlító nyelvészet és összehasonlító vallástudo-
mány terén. Legelső műve, a Hitopadesa c. indus mese-
gyűjtemény német fordítása, a melyet a Rigveda angol 
fordítása követett 6 nagy kvárt-kötetben (1849—1875) . 



Irt egy szanszkrit nyelvtant angolul és egy két kötetes 
szanszkrit irodalomtörténetet 1860-ban, szintén angolul. 
Mint nyelvbuvár különösen a »Felolvasások a nyelvtudo-
mányról « és »Újabb felolvasások* c. müveivel tünt ki, 
a melyek magyarul is megjelentek Simonyi Zsigmond 
fordításában 1874-ben és 1876-ban, s a melyekért Müllert 
a magyar tudományos Akadémia is kül.ső tagjává válasz-
totta. Nyelvtudományi és összehasonlító mythologiai érte-
kezéseiből angol és német nyelven több gyűjtemény je-
lent meg. 

Legnagyobb munkája a kelet szentkönyveinek angol 
fordítása, a melyet az oxfordi egyetem megbízásából és 
költségén adott Ki. Ez az óriási munka »Sacred books of 
the East* (Kelet S/entkönyvei) cim alatt első sorozatában 
24 kötetre, második sorozatában 26 kötetre, összesen 
50 kvart kötetre terjed és magában foglalja a bramaniz-
mus, buddhizmus, konfucianizmus, parszizmus és moham-
medanizmus szentiratait, kitűnő angol fordításban, a mit 
legnagyobb részben maga végzett. 

Ez a kiváló irodalmi tevékenység számos kitünte-
tést szerzett a kitűnő tudósnak. Öt egyetem részéről 
nyert tiszteletbeli doktorátust; tiz külföldi tudományos 
akadémiának volt tagja, 1892-ben az orientálisták lon-
doni nemzetközi kongresszusának ő volt az elnöke. És 
nemcsak a tudományok fejedelmeivel, hanem a világ 
fejedelmeivel is állandó összeköttetésben élt. Angol földön 
élt, de hazáját , Németországot, lángolóan szerette; a 
porosz-francia háború idejében a Times hasábjain hatal-
mas levélsorozatban védelmezte hazája igazát. Frigyes 
trónörököst, a későbbi német császárt ő kalauzolta, midőn 
Oxfordban inkognito tanulmányozott; a mostani német 
császárnak ő mutogatta meg Oxford tudományos kin-
cseit. Az angol és német uralkodók több ízben kitüntették 
és e fejedelmi kitüntetések közül legtöbbre becsülte 
porosz érdem-rendjét (Ordre pour la Mérit) és angol 
titkos tanácsosi méltóságát. 

Müller a nyelvészet és összehasonlító vallástudomány 
mellett a bölcseletnek és különösen a vallásbölcseletnek 
is szorgalmas müvelője volt. Ő fordította angolra Kant 
Kritik der reinen Vernunft-ját; irt egy bölcsészeti munkát 
a Gondolkodás tudománya (The science of thoughl, 1887.) 
cim alatt, másikat meg ily címmel: Gondolkodás a nyelv 
világításában. Vallásbölcseleti művei között legkiválóbb 
a Természeti vallás (Physical religion) című, a melyet 
1890-ben a GifTord-felolvasáson adott elő. 

Müller tudományos egyéniségét nem az elvont szakszerű 
fejtegetés, inkább a könnyed, népszerűsítő modor jellemzi, 
s ez a vonás tette egyrészt őt magát, másrészt az általa 
képviselt tudományokat annyira kedveltté, kivált az angolok 
előtt. Liberális, sőt mondhatni: latitudinárius theológiájával 
azonban az angol theológiai körök sohasem tudtak meg-
barátkozni. Mikor egyszer Stanley püspök angol szokás 
szerint arra kérte föl, hogy a westminsteri apátságban 
beszédet tartson, a magas egyház orthodox papjai ugyan-
csak neki estek Müller >hitetlen« theológiájának és hónapo-
kon át gyötörték túlliberális elveiért. 

A nagy filológus és mithológus neve kitörölhetet-
lenül be van irva az összehasonlító nyelveszet és vallás-
tudomány történetébe. Vcíradi F. 

I R O D A L O M . 

** Elő f i ze tés i f e lh ivás : A rajzoltató és foglalkoz-
tató földrajzi oktatás Vezérkönyvére. Ir ta: Vaduy József 
nagyváradi községi iskolai igazgató. Előfizetési ára 2 kor. 
Előfizetéseket ez év végéig elfogad a szerző Nagyváradon. 
Azután a mű csakis a jóval magasabb bolti áron, a 
könyvkereskedésekben lesz kapható. Mivel a mű száznál 
több előrajzot és térképrészletet foglal magában s előállí-
tása igen költséges, — a szerző-kiadó fölkéri a kartársa-
kat, szíveskedjenek az előfizetési összeg beküldése által a 
mű kiadását megkönnyebbíteni. Tekintve, hogy a földrajz 
rajzoltató előadása minden korszerű tanférfiút érdekel: 
melegen ajánljuk az igen érdekes módszertani müvet 
olvasóink becses figyelmébe. 

** U t a z á s a Ba la ton körül. Irta Eötvös Károly. 
Két kötet. A Révay testvérek (Budapest, Üllői-út 18. sz.) 
kiadása. Ára fűzve 8 kor., diszkötésben 12 kor. — E 
remek munkát, a mely eredetileg az »Egyetértés* tárcájá-
ban látott napvilágot, most két vaskos kötetben a Bévay-
testvérek irodalmi intézete adta ki. Tőről-metszett magyar 
bölcseség : apró regényekben, remek genreképekben elbe-
szélve. Eötvös rengeteg tudása, zamatos magyarsága, bájos 
leírásai oly élvezetes olvasmánynyá teszik e munkát, a 
mihez íogható nem sok van a magyar irodalomban. A 
A munka egészen új műfaj, oly elementáris, mint a »ma-
gyar tenger* és oly felségesen szép, mint maga az örökké 
ifjú Balaton, a melyről szól. Eötvösben, a régi íróban, 
új klasszikusra lelt az irodalom, még pedig olyanra, a 
kiben a magyar ész és sziv, a magyar szellem a legerő-
teljesebben nyilatkozik meg. Az igázi magyar géniuszt 
ilyen magyar formában még senki sem szólaltatta meg. 
A Révay testvérek irodalmi intézete, a fent jelzett mun-
kán kivül közrebocsát Eötvös Károly müveiből egyelőre 
még tiz kötetet, a melyek közül a négy következő : III. k. 
A ki örökké bujdosott s egyéb elbeszelések. IV. A két 
ördög vára és egyéb elbeszélések. V. Magyar alakok. 
Kortörténeti rajzok. VI. Régmúlt időkből. A nagy év. 
Deák Ferencz. A kötetek két hetenként, 20—20 ívnyi 
terjedelemmel, csinos kiállításban jelennek meg. Az egyes 
kötetek bolti ára fűzve 4 korona, diszkötésben 6 kor. 
Az egész 12 kötet ára kötve 72 kor., a mit 3 korona 
havi részletfizetéssel is lehet törleszteni. E nagyszabású 
irodalmi vállalatot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

** A m a g y a r nép múl t ja és je lene. Irta Benedek 
Elek. Első kötet : A szolgaságtól a szabadságig. Második 
kötet: A bölcsőtől a sírig. Számos szövegképpel és m(l-
meliéklettel. Az Athenaeum kiadása. A két kötet ára 
díszes kötésben 32 korona. — Benedek Elek befejezte 
nagyszabású és irodalmunkban hézagot pótló munkáját és 
örvendezve látjuk, hogy az a lelkesedés, melylyel az első 
kötetet kezdette, a másodikon is végig vonul. Mintha 
csak háláját rótta volna le a föld népe iránt, mely annyi 
szép elbeszeles megírására ihlette; olyan szeretettel, olyan 



odaadással szedett össze mindent, a mi a népre, a nép 
egész élete folyására, szokásaira és erkölcseire jellemző. 
A jelen és a mult hü rajza ez a könyv, mert a jobbágy-
ság keletkezésétől a szolgaláncok lehullásáig, a fészek-
rakástól a temetőig nincs a magyar nép életében olyan 
nevezetes momentum, mely Bendek figyelmét elkerülte 
volna. Kitűnő elbeszélő tehetségével úgy rajzol meg min-
dent, hogy élővé, mozgalmassá, érdekessé válik. Akár 
csak tudományos regényt irt volna meg, de olyant, mely-
nek minden adata szorgos történeti kutatások eredménye. 
A második kötet elevenségét és érdekességet nagy mér-
tékben növeli az a körülmeny, hogy itt a szerző irott 
külforrásokon kivül, közvetlen tapasztalásból meríthetett, 
és valóban, úgy a hogy Benedek a nép búját-öröméí, 
házi, mezei és katona-életét, lelkének költészetben való 
megnyilatkozását rajzolja, csak az rajzolhatja, a ki a nép 
véréből való vér és istenáldotta művész, ki a latottat, 
hallottat és mindazt, a mit érez, minden árnyalatot 
visszatükröző képben tudja elébünk varázsolni. — A 
szöveg szépségét számos művészi illusztráció, értékes 
melléklet növeli és az egész munka harmonikus kiegé-
szítője az Athenaeum hatalmas milleniumi vál lalatának: 
a tiz kötetes törtenelemnek. 

E G Y H Á Z . 

Az erdé ly i ág . h. ev. m a g y a r g y á m i n t é z e t októ-
ber hó 28-án a csernatfalusi ev. templomban tartotta meg 
évi rendes közgyűlését Az ünnepi alkalmi beszédet Ro-
zs ondai Károly zajzoni lelkész tartotta. Az adakozásra 
buzdító szép beszéd nagy listással volt mindenkire és 

.köztetszésben részesült. A közgyűlést Rombauer Emil fő-
igazgató és gyámintézeti elnök nyitotta meg. Beszédében 
a gyámintézet múltjára és jövőjére mutatott reá, s a tago-
kat kötelességeik teljesítésére hívta fel. Kiss Árpád, egy-
házi elnök, nagy gonddal összeállított evi jelentéséi olvasta 
fel ezután, melynek legörveudetesebb resze a gyáminté-
zet ez időszerinti 7494 korona pénzvagyonának feltünte-
tése volt. E tőke évi kamatainak feléből a 12 ev. egyház 
szegényebb része, a másik feléből pedig ugyanezen egy-
hazak híveinek tanuló gyermekei — tanulói ösztöndíj cí-
men — részesültek. Mind a két irányból nagy volt az 
öröm ezen első és teljes évi kamat közgyűlésileg történt 
megszavazása es kiosztása felett. A gyámintézeti közgyű-
lés az alapszabályok értelmében még egy pár folyóügyet 
tárgyalt ; ezek között kivált a fiókgyáminlézeteknek tette 
.szoros kötelességévé, hogy évente tagokat gyűjtsenek, ado-
mányokat szerezzenek, gyűlést tartsanak, évi számadást 
készítsenek; különben a m e l y egyház ezeket teljesíteni el-
mulasztja : segélyt nem nyerhet ! A templomban a köz-
gyűlés folyama alatt sokan voltak jelen, mind a hétfalusi 
intelligencia, mind a nép köréből. 

N a g y - K ő r ö s ö n a r e f o r m á c i ó e m l é k é t a főgim-
názium és a tanítóképző-intézet együttesen ünnepelte meg 
a nagy templomban. Jelen volt az ünnepélyen a városi 

tisztikar a polgármester vezetésével, a presbiterek közül 
sokan, s diszes hölgyközönség. Az ünnepélyt a prepa-
randiai énekkar nyitotta meg Luther énekével, ezután 
Danóczy Antal főgimnáziumi tanár imát, Horváth József, 
főgimn. tanar pedig alkalmi beszédet mondott, majd pe-
dig a főgimnáziumi vegyeskar zárta be az ünnepélyt a 
XC-dik zsoltárral. Mind a két énekszám szabatos és össze-
vágó előadása dicséretére vált az intézetek új énektanárá-
nak, Varga Józsefnek. Az ünnepély keretébe fel lett volna 
véve még az eredeti tervezet szerint egy közének is, hogy 
igy az egész tanuló ifjúság tényleges részt vehessen benne; 
azonban az egyház első lelkésze csak oly feltétellel en-
gedte át a templomot az ünnepély céljára, ha ez elma-
rad, mert, mint mondá, akkor megtörténhetnék, hogy a 
gyülekezet jelenlevő tagjai is velők énekelnének a tanuló 
ifjakkal, ez pedig iskolai ünnepélyen meg nem engedhető. 
Hogy az illetők vallásos buzgóságára micsoda veszedelem 
származott volna ezen esetleges éneklésből? — valóban nem 
tudjuk megérteni. 

Az a m e r i k a i k i v á n d o r l á s e l len . Antal Gábor 
dunántúli ref. püspök kerülete papjaihoz és tanítóihoz 
körlevelet intézett, a melyben felhívja őket, hogy a kiván-
dorlásra csábító ügynökök lelketlenségeivel szemben igye-
kezzenek megvédeni a könnyen hivő népet s az ilyen 
ügynököket jelentsék fel a világi hatóságoknál. — Bizony 
ideje, hogy egyházunk vezetői erre a térre is rá irányít-
sák gondoskodásukat, mert a meggondolatlan kivándorlás 
már temérdek tagot vont el a mi egyházainktól is. 

A t i s z a v i d é k i ref. l e l k é s z i kör e hó elején Csa-
holcon tartotta meg őszi értekezletét. Előzőleg istentisz-
telet volt, a melyen Dávid Sándor tartott alkalmi egyházi 
beszédet. F. \arga Lajos értekezleti elnök hosszabb be-
széddel nyitotta meg ezután a gyűlést. Beszédében egy-
házunk mai bajaival foglalkozott, a melyeknek főokát a 
korszellemben látja. Ezt a korszellemet kell átalakítania 
az evangéliumi egyháznak s annak papjainak. De ehez 
nem közönyösség, csendes szunnyadozás, hanem hűséges 
és lankadatlan munkálkodás szükseges. — Beszámoltak a 
kitűzött pályázat eredményéről, s e szerint a prédikáció 
pályadijat Kassay Béla nyerte el. Ujabban egy karácsonyi 
agendára és egy egyházi életünket tárgyaló vezércikkre 
hirdetett az értekezlet pályázatot. Az agenda beadási 
határideje f. hó 15-ike, a vezércikké 1901. március 31-ke. 
Elnök beszámolt az egyházkerületi értekezletről is, és 
konstatálta, hogy az ily értekezleteknek nagy hatásuk van 
az egyházi közéletre, a mennyiben az összetartás érzetét 
erősitik a lelkekben és biztatást, ösztönt és irányítást, 
adnak a munkálkodásra. Bírálat alá vették Nóvák Lajos 
sárospataki theol. tanár halotti énekeskönyvét és annak 
behozatalát ajánlották. Végül az értekezlet egy tagja, ki-
dolgozás alatt álló konfirmációi kátéjából olvasott fel 
részleteket. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A hajdúszoboszlói ref. egyház 
dr. BaJthazdr Dezső budapesti hitoktatót, — a nagy-
rdbczai ref. egyház F. Varga Lajos majtisi lelkészt és 
egyházmegyei főjegyzőt, — a kertai ref. egyház Iiódossy 



Lajos segédlelkészt. — a győrteleki ref. egyház pedig 
Juhász László segédlelkészt választotta meg lelkipász-
torává. 

El n e m f o g a d o t t g o n d n o k s á g . A harst ref. egy-
házmegye, a mint már irtuk, gróf Tisza Istvánt vá-
lasztotta meg gondnokává, a ki azonban ugy itelvén. 
hogy nagy elloglaltatásai miatt nem tölthetné be kellőleg 
gondnoki tisztét, a megválasztást nem fogadta el. 

Az erdélyi ref. egyházkerületi egyházi értekez-
l e t v á l a s z t m á n y a f. hó 4-én ülést tartott , a melyben 
elhatározta az egyházépí tő és a hiteletet élénkítő gya-
korlati munkásság megindítását . É célra szolgálóknak 
jelezte a választmány az egyházi estélyek rendezesét s 
az a rva- és szegényügy felkarolását. Ajánlot ták, hogy e 
m u n k á k a t kezdje meg minden gyülekezet, s a lelkészek 
t ámoga tásá ra , a presbitereken kivül diakónusokat és 
diakonisszákat a lkalmazzon. Elhatározták egy vallásos 
néplap megindí tását és a régi magyar prot. énekek gyűj-
tögetését. A jövő évi értekezlet helyéül Nagyenyedet jelöl-
t ék ki. 

S z á z é v e s t e m p l o m . Uj-Fazekas- Varsánd evang. 
gyülekezete f. hó 11-én fogja megtartani temploma fel-
ava tá sa százéves fordulójának emlékünnepélyét . Ez ünne-
pély nemcsak egyházi, hanem magyar nemzeti szempontból 
is fontos, a mennyiben a gyülekezet, dacara , hogy nem-
zetiségektől van körülvéve, hűséggel megőrizte tiszta 
magyarságát . 

T e m p l o m a v a t á s . A felső-baranyai nagyharsányi 
ref. gyülekezet f. hó 11-én fogja felavatni, vihar által 
megrongált , de stílszerűen renovált ősi templomát, a 
mely 156B óta van a reformátusok kezén. 

Ö t v e n é v e s p a p i j u b i l e u m Madaras J ános szö-
vérdi ref, lelkész, a marosi egyházmegye kükiillői fiók-
körének értekezleteVel kapcsolatosan, mult hó 31-én ülte 
meg ötven éves papi működése jubileumát. A jubileumi 
ünnepély reformációi istentisztelettel vette kezdetét, a 
melyen Benedek Dénes imádkozott , Vislcy Gyula pedig 
alkalmi egyházi beszédet mondott . Istentisztelet u tán a 
gyülekezet és az értekezlet meleg ovacióban részesítette 
a jubilánst, a ki »Ötven év a Krisztus szolgálatában* 
cim alatt tartott azu tán érdekes leiolvasást hosszú papi 
szolgalata emlékeiről. 

I S K O L A . 

F a r k a s Józse f j u b i l e u m a . Fa rkas József buda-
pesti theologiai t anar lá r sunknak 4 5 éves tanári és 30 éves 
egyházjegyzői jubi leuma ideiül f . hó 22-ikét tűzte ki a 
rendező bizottság. Este 6 órakor a ref. főgimnázium dísz-
termében lesz a királyi kiiüntelés á tadása és az ünne-
peltnek üdvözlése, a dunamelléki egyházkerület , a buda-
pesti egyház, a iheológifti akadémia , a budapesti főgim-
názium, a volt taní tványok és a mostani taní tványok 
részéről. Ekkor adja at a rendező bizottság a Fa rkas 
József-alapítványról szóló alapí tvány leveleket és az ünne-

peltnek szánt ajándékot . Ezekre a célokra adományokat 
tovább is elfogad a rendező bizottság Az ünnepély után 
félnyolc ómkor társasvacsora lesz az Is tván főherceg 
szalloda nagytermében. Egy teríték ára, ital nélkül 3 kor.; 
jelentkezni e hó 21-ig Molnár János püspöki titkárnál 
kell. Az ünnepélyre a külön meghívók a napokban küldet-
nek szét. 

A budapesti theol. akadémia ifjúsága e hó 2-án 
újjászervezte önképző-körét, a mely alkalommal a tiszti-
kart a következőképen választotta meg: Elnök: Forgács 
Gyula IV. é. th., ifj. szénior. T i tká r : Keresztes Gyula III. é. th. 
Pénz tá ros : Kájel Endre III. é. th. Főjegyző: Nagy Fe-
renc II. é. th. Ellenőr: Tóth Pál II. é. th. Könyvtárnok : 
Dömötör Endre II. é. th. Alkönyvtárnok : Ágoston Sán-
dor I. é. th. Aljegyzők: Arany D. I. é. th. és Somogyi 
Z. I. é. th. L a p t á r o s : Kozma Andor II. é. th. Választ-
mányi t agok: Varjas József III. é. th. Domby Béla II. é. th. 
és Szabó B. I. é. th. — Az önképzőkör Farkas József 
theologiai tanár felügyelete alatt áll. 

A közoktatásügyi költségvetést f hó 6. és 7-én 
tárgyalta a képviselőház pénzügyi bizottsága, és a tár-
gyalás folyamán sok érdekes és fontos kérdés vetődött 
felszinre. Szoba került az első napon a nemzeti kultúr-
politika elmaradottsága, a görög kath. magyar liturgia, a 
nemzetiségi szemináriumok hazaellenes irányzata, a tanító-
képzés és a népiskolai oktatás államosítása a jogi okta-
tás reformja , a testi fenyíték kérdése, a római katholikus 
au tonómia , a r. kath. egyház kebelében folyó destructiv, 
u l t ramontán áramlatok, a melyeknek a magas klérus 
csak passzív szemlélője, a helyett, hogy irányító lenne; 
Pulszkv Ágost pedig a kongrua-uta lványozás késedelmes 
voltát panaszolta fel és aggályosnak jelentette ki a három 
új gör. keleti püspökség felállítására irányult törekvést, 
mert a szervezés a szegény alsó papságtól vonha tná el 
a segélyezés;. Wlassics miniszter mindeme felhozott dol-
gokra nézve nyilatkozott és igyekezett eloszlatni a felszó-
lalók aggodalmait . A nemzetiségi iskolákra szigorúbban 
fog felügyelni. A görög. kath. magyar liturgia érdekében 
megtett mindent , a mi módjában állott. Az ingyenes 
elemi iskoláztatás körét lehetőleg kiterjeszteni törekszik. 
A testi fenyíték alkalmazását nem tart ja célravezetőnek, s a 
fegyelemre vonatkozó szabályokat revízió alá fogja venni. A 
jogi szakoktatás reformja kérdésében az a szempont vezérli, 
hogy a színvonal ne síilyedjen, hanem inkább emelkedjék. A 
r. kath autonómia ügyében rövid idő alatt meg fogja adni a 
kiküldött bizottságnak a kivánt téjékozást. A kongrua utal-
vánvoztatni fog úgy, hogy karácsonyra mindenki meg-
kaphassa. A másnapi részletes tárgyalásnál az egyetemi 
vizsgálati rendszer és a budapesti egyetem kebelében 
megindult felekezeti és társadalmi torzsalkodások miatt 
emelkedtek komoly panaszok s követelték a bajok meg-
szüntetését. Farbaky István kívánatosnak jelezte, hogy az 
egyetemen a protestánsok is megszerezhessék a Iheológiai 
tudorságot. Wlassics miniszter megigérte,' hogy a felso-
rolt bajokat orvosolni fogja; Farbaky kivánságara vonat-
kozólag pedig azt felelte, hogv az a megalakítandó egye-



temi törvény keretébe tartozik, s egyes tanszékek felállí-
tásával nem oldható meg. — A miniszter eme válaszát 
egyelőre tudomásul veszszük, azonban igen óha j t juk , 
hogy az a jelzett egyetemi törvény minél előbb megalkot-
tassék s azzal kapcsolatban megoldást nyer jen a protes-
táns theologiai fakultás fontos és sürgős ügye is. 

GYÁSZ ROVAT. 
G o d e t F r i g y e s , a hírneves francia exegéta, neuchá-

teli nyug. theologiai t a n á r okfóber 29-én, életének 88-dik 
évében Neuchátelben elhunyt. Nevét ismerte és tisztelte 
mindenki, a ki bibliai tudományokkal foglalkozott. Kom-
mentár ja i : a J ános és Lukács evangél iumához, a római 
és korinthusi levelekhez, a b ibl iamagyarázat klasszikus 
termékei. Népszerűsí tő müvei között a Hitvédelmi felol-
vasások és a Bibliai t anu lmányok a legkiválóbbak. Ma-
gyarázatos Bibliája a legjobb népszerű kommen tá r j a az 
ószövetségnek. Újszövetségi Bevezetéstanából, e nemben a 
legderekabb művéből csak az első kötet jelent meg. — 
Elvhű, kegyes refomátus , szigorú bibliahivő theologus 
volt, a kinek nagy része van a svájci szabad ref. egyház 
és a neucháteli szabad theologiai fakul tás megalapí tásá-
ban is, a melynek évtizedeken át büszkesége volt. A gya-
korlati egyháztársadalmi m u n k á b a n is tevékeny részt vett, 
mint a neucháteli evangelizáló társaság vezéralakja . Tan-
székét évekkel ezelőtt fia, Godet György foglalta el. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A zsidók autonómiája és állami dotációja. 

A zsidó hitközségi kerületek elnökei f. hó 2-án tar tot ták 
meg évi közgyűlésüket Budapesten. Előterjesztették az 
Izraeli ták Országos I rodájának a mult évről szóló jelen-
tését, a mely sajnálat ta l kons ta tá l ta , hogy az au tonómia 
ügyét még mindig nem sikerül t közelebb hozni a meg-
valósuláshoz, mert bár a kerületi elnökök gyűlése már 
négy évvel ezelőtt felterjesztést intézett a kormányhoz egy 
zsidó kongresszus összehívása t á rgyában , s annak elinté-
zését évről-évre megsürgette, de bizony a kormány még 
az előkészítő lépéseket sem tette meg. Elhatározták tehát, 
hogy felterjesztésüket újból és ha tha tósan meg fogják 
sürgetni. — Panaszol ták az állami dotáció a rányta lan-
ságát is, s e lhatározták, hogy annak a rányos felemelését 
fogják kérni a kormányná l . — Sajnála t ta l konstatál ta a 
.jelentés a hitközségek bevételi forrásainak évről-évre 
apadását , valamint azt is, hogy egyetlen egyháznak sem 
okoztak akkora veszteséget az egyházpolit ikai törvények, 
mint épen a zsidóságnak, s ezekkel a bajokkal szemben 
csak az a reménység lehet némileg vigasztaló, hogy az 
au tonómia megvalósításával és az a r ányosabb állami 
dotáció mellett meg fogja találni a zsidóság azt az élet-
forrást , melyből intézményei s a hitélet és vallásos érzület 
fejlesztéséhez szükséges erőt és tehetséget merítheti. 

A D A K O Z Á S . 
F a r k a s J ó z s e f t a n á r i j u b i l e u m a a lkalmából szer-

zendő emléktárgyra s a nevét viselendő ösztöndíj a lapra ado-
mányokat küldtek: Baky István 4. k. Kovács Albert 20 k. 
Petri Elek 20 k. Szőts Fa rkas 20 k. H a m a r Is tván 20 k. 
Szabó Aladár 20 k. Barsi Zoltán 10 k. Ifj. dr. Puky 
Gyula 10 k. Hegedűs Sándor 100 k. Keck Zsigmond 2 k. 
Vinczy Gyula 5 k. Dr. Nagy Dezső 30 k. Nyikos Lajos 5 k. 
Tóth Sándor 10 k. Kudar Kálmán 2 k. Pünkösthy Is tván 7 k. 
Bajó Károly 2 k. Tóth Benő 2 k. Fejes Sándor 2 k. 
K á r m á n József 8 k. Turi Károly 3 k. Dr. Kiss Károly 10 k. 
Ádám József 2 k. Szánthó János 10 k. B. Pap Is tván 4 k. 
Apostol Pál 4 k. Kiss Ödön 2 k. Pátkay Imre 4 k. Szik-
szay Gusztáv 4 k. Szarka J ános 2 k. Vámossy Károly 4 0 k. 
Szombathy Kálmán 4 k. Balogh György 10 k. Zachar 
Gusztáv 5 k. Legifj. Szász Károly 5 k. Kovács Lajos 4 k. Varga 
József 2 k. Forgács Gyula 2 k. Czuczar J ános 2 k. Dúzs 
Dezső 2 k Kájel István 2 k. Kozma László 2 k. Mátis 
Márton 2 k. Mészáros J ános 2 k. Nyári Pál 2 k. Vass 
Kálmán 2 k. Kájel Endre 2 k. Kemenczky Gyula 2 k. 
Keresztes Gyula 2 k. Kovács Béla 2 k. Makay Sándor 2 k. 
Megyercsy Béla 2 k. Muzsnai Károly 2 k. Nagy Vincze 2 k. 
Szakács Albert 2 k. Bocsor László 2 k. Böszörményi 
Jenő 2 k. Dombi Béla 2 k. Dömötör Endre 2 k. Geren-
day László 2 k. Hegedűs Ferencz 2 k. Kozma Andor 2 k. 
Maller J ános 2 k. Nagy Ferencz 2 k. Szántai Sándor 2 k. 
Széles Sándor 2 k. Szigethy József 2 k. Tóth Pál 2 k. 
Ágoston Sándor 2 k. Arany Dénes 2 k. Biberauer Tivadar 2 k. 
Gsekes Béla 2 k. Derzsi Zoltán 2 k. Hörömpő Fe renc 2 k. 
Horváth Lajos 2 k. Kiss Dániel 2 k. Kis Dániel 2 k. Sárközy 
József 2 k. Somogyi Zoltán 2 k. Szabó Balázs 2 k. 
Kovács Áron 2 k. Kósa Ferencz 2 k. Theol. Önképző 
Kör (Budapest) 20 k. Budapesti theol. segélyegylet 5 0 k. 
Kontra Aladár 5 k. Weiszburg Imre 2 k. Murányi Já-
nos 2 k. Pá l fy Károly 5 k. Biberauer Bichárd 10 k. 
Csűrös István 10 k. Sörös Béla 10 k. Molnár J ános 10 k-
Mészáros Sámuel 10 k. Molnár Sándor 6 k. Ábra -
hám István 2 k. Dapsy László 2 k. Fiók Károly 2 kor. 
Horváth Cyrill 2 k. F. Kiss Károly 5 kor. Krausz Gusz-
táv 2 k. Laky Dániel 6 k. Marton Lajos 2 k. Nagy 
Sándor 2 k. Dr. Papp Károly 2 k. Pruzsinszky Pál 2 k. 
Erdélyi Lajos 2 k. Szalay Károly 2 k. Szekeres Albert 2 k. 
Török Tivadar 2 k. Varga Bálint 4 k. Varga Sándor 2 k. 
Dézsi Mihály 2 k. Búzás Ferenc 5 k. Kimiti László 2 k. 
Nagy Benő 2 k. Baditz György 6 k. Fejes Dániel 20 k. 
Gelléri Szabó J ános 10 k. Halasi főgimnázium 2 5 kor. 
Szilassy Aladár 20 k. Puky Gyula 20 k. Ádám András 10 k. 
dr. Öreg János 5 k. Benke István 4 k. Baksay Sán -
dor 10 k. Kulcsár Sándor 2 k. Miklós Géza 4 k. Barkász 
Kálmán 2 k. dr. Puky József 6 k. Décsey Lajos 10 kor. 
Szalay Fe renc 10 kor. Pa tonay Dezső 2 kor. Karancs i 
Dániel 35 k. Nagykőrösi tanár i kar 20 k. Szentes J á -
nos 20 k. Gönczy Benő 4 k. Máthé Balázs 2 k. Geren-
day Béla 10 k. Kemenczky Károly 3 k. Halom Vince 3 k. 
Kenessey Béla 50 k. Széles Áron 4 k. Losonczy László 5 k. 
Dr. Dezső Gyula 5 k. Kátay Endre 2 k. Dunaszentgyörgyi 
egyház 2 kor. Búzás Kálmán 6 kor. Kontra Imre 4 kor. 
Zámolyi egyház 20 k. Dr. Moody András 10 k. Herceg 
Odescalchy Gyuláné 100 k. Biberauer T ivadar 20 kor. 
Ádám Kálmán 4 k. Bocsor Béla 4 k. Lamper th Gyula 20 k. 
Bélaváry Ferenc 2 k. Antal Gábor 4 k. H. Kiss Kál-
m á n 5 k. Hajdú László 1 k. Szász Károly 100 kor. — 
Ez első közlés összege 1321 korona. 

Fel. szerk.: Szöts Farkas. Főm.: Hamar I s tván . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CB. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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

c imzendök . 

Ki adó-hivatal : 
llornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az plöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Eldtizetlsi ára : 

Félévre : 9 kor.; egész evre : 18 korona. 

Et/yes szám ára 4<> fll. 

El Rómától, vissza az evangéliumhoz. 
Rómától az evangél iumhoz való visszatérés 

p ro tes táns je lmondata ismét népszerű kezd lenni 
egyes pápás országokban. Auszt r iában és Francia-
országban pár év óta erőtel jes á t térés i mozgalom 
van folyamatban, a mely évenként ezer meg 
ezer lélekkel szaporí t ja Jézus egyháza hiveit. 
A pro tes tan t izmus ismét nagy mére tekben hódít 
a romanizmustól . 

Rómától az evangél iumhoz t é r n i : régi pro-
tes táns jelszó. Az ebben kifejezett nagy hitelvet 
Lu the rék és Kálvinék alakí tot ták egyházi szer-
vezetté. Rómától az evangél iumhoz térni annyi, 
mint a pápától a Krisztushoz ; az ember i tra-
dícióktól az isteni k i je lentéshez; az emberi dog-
máktól az evangél iumi igazsághoz ; a pápai lelki 
zsarnokságtól az evangél iumi szabadsághoz ; az 
elkorcsosul t keresztyénségtől a Jézus tiszta keresz-
tyénséghez ; a szer tar tásos papura lmi egyház-
tól az evangél ium szabad egyházába visszatérni. 

A keresztyén ember iségnek nagy része ezt 
a vallási protestantizmust nagy szellemi küzdel-
mek és véres harcok után bevet te és vallás-erkölcsi 
és egyházi életét Jézus ós az ő evangél iumából 
megjaví to t ta ; az elvilágiasított ós elfajult keresz-
tyénséget eredet i krisztusi typusa szerint át-
nemesítet te . Ezt az evangél iumi keresztyénséget 
a föld kerekségén lakó ötszáz millió keresztyén 
e m b e r közül ma már 3 2 — 3 3 % vallja, mig a 
gör . keleti keresz tyénség mintegy 20%-át , a római 
kath. keresz tyénség pedig mintegy 4 7 — 4 8 % - á t 
képezi az összes keresztyéneknek. Az evangé-
liumi pro tes táns keresztyének lé lekszámaránya 
különösen a XIX. század folyamán fordult ilyen 
kedvezőre, a mióta az elvhű protes tánsok világ-
szer te erőte l jes be l - és külmissziót gyakorol-
nak, a minek következtében a világ pro tes táns 
keresztyénei a XIX. század folyamán épen meg-
háromszorozták a száz év előtti lélekszámu-
kat. Ez a nagy a rányú szaporodás alaposan rá 

cáfol Montesquieu ama hires jóslatára, melyet 
1718-ban a Le t te r s persanes cimű művében 
ekként fejezett k i : a protes tant izmus 1717-ben 
utolszor ünnepel te a reformáció százados évfor-
dulóját. Nem, nem. Sőt az óta oda jutot tunk, hogy 
a XVII. században a rekatholizáció által Európa-
szerte vérébe fojtott, a XVIII. század úgyneve-
zett nagy gondolkozói által pedig legyalázott 
pro tes tant izmus a jézusi evangél ium erőivel a 
maga elvhű követőit a XIX. században a föld 
első nemzeteivé, a világ ura ivá tette (angolok, 
németek, egyesült-állambeliek, stb.); ellenben a 
pápaság lelki zsarnoksága alatt marad t nemze-
tek (spanyolok,, olaszok, franciák, stb.) nemcsak 
hogy egykori világtörténeti nagyságukat nem 
tudták megőrizni, hanem erkölcsben, szellemben, 
közművelődésben, politikai hatalomban, anyagi 
jólétben és számbeli erőben is a folytonos hanyat-
lás lejtőjére jutot tak. Elannyira, hogy ma már 
szinte szállóigéivé vált Macaulay ismeretes mon-
dása : a pro tes táns népek emelkednek, erősöd-
nek, ha ladnak; a római kathol ikus országok 
hanyat lanak, sorvadnak. 

íme, Rómától az evangél iumhoz való visz-
szatórésnek történeti következményei . 

De ez még nem minden. 
A XVI. század Rómától való elszakadása 

első sorban vallási protestáció, egyházi refor-
máció; de közvetett hatásaiban a politikai és a 
tudományos szabadság kivívása lett. A refor-
máció először a vallást szabadí tot ta föl Róma 
gyámkodása alól; de azután az állami és tudo-
mányos életet is emancipál ta a pápák és a 
papok igája alól. 

Köztudomású tény, hogy Hollandia, Németor-
szág, Angol- és Skótország, valamint Magyarország 
XVI. és XVII. századbeli vallásszabadsági küzdel-
mei egyszersmind az alkotmányos és nemzeti sza 
badságér t vívott harcok valának, a melyekből leg-
először az északamerikai Egyesült-Államokban, 
azután sorban egymásután, az összes protestáns 
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országokban, végül, nagy for rada lmak árán, Eu rópa 
majd mindenik országában állami a laptörvény-
nyó szi lárdult a szabad vallásgyakorlat, a minek 
te rmésze tes következményei lőnek : a polgári és 
politikai jogok függet lení tése az á l lampolgárok 
vallási hitétől, az ál lam-vallás r endsze rének foko-
zatos megszünte tése , a felekezetnélküli állam 
proklamálása , az iskolák ál lamosítása, a házas-
sági törvények polgár ivá tétele stb. stb. E poli-
tikai nagy vívmányok egytől-egyíg Róma tilta-
kozása és ellenzése mellett, s egytől-egyig a 
p ro tes tan t izmus támogatásával jöttek létre a mo-
dern a lkotmányos o r szágokban ; világos bizony-
ságául annak , hogy a Rómától e lszakadt protes-
tan t izmus mily nagy politikai szolgálatokat tett 
a modern á l lamoknak, még azoknak is. a melyek 
a p ro tes tan t i zmus vallási és egyházi r e fo rmjá t 
nem fogadták el. 

Ezér t nagy tör ténet i j á ra t lanságot s még 
nagyobb politikai é re t lenséget t anús í tanak azok 
az irók és polit ikusok, a kik a p ro tes tan t izmus 
nemzeti és politikai szolgálatait a legújabb divatú 
klerikál is szemüvegen át nézik, s a németországi 
Jansen pé ldá já ra magyar hazánk szép tö r téne té t 
u l t ramontán és au l ikus i rányzatosságokkal meg-
hamis í t ják . ()h, ha ez a most annyi ra lenézett és 
anny i ra ócsárol t magyar p ro tes tan t izmus nem 
tet te volna hazánk tö r téne tében azokat a nem-
zeti és a lkotmányos szolgálatokat, a melyeket az 
elfogulatlan tö r t éne t í rás szer int t e t t : ma a Laj-
tán innen nem volna sem magyar állam, sem 
magyar nemzet, sem magyar szabadság ! Es itt 
eszembe ju tnak az angol Froude a rany szavai, 
a ki E u r ó p a politikai ha ladásá t az utolsó három 
évszázadban Kálvin Jánosnak tu la jdoní t j a es a 
német Bankénak a m a mondása , hogy az Egyesül t -
Államok vir tuál is megalapí tója Kálvin, a Rómá-
tól való e lszakadás legkövetkezetesebb vezetője. 

S még ez sem minden. A vallási ós poli-
tikai reformációhoz já ru l a p ro tes t an t i zmusnak 
ha rmadik nagy v ívmánya : a tudományos szabad 
vizsgálódás k iküzdése. Ez is közvetet t ha tása a 
XVI. századbeli vallási reformációnak. 

A XVI. századig a t udomány a római egy-
ház béklyóit viselte, a melyektől a reneszánsz 
sem tud ta azt megszabadí tani . A pápa egyházá-
ban ma is az a középkori elv ura lkodik , hogy a 
bölcsészet és minden tudomány a theologia és 
az egyház szolgálója. Phi losophia ancilla theologiae. 
Ezt a százados kul turá l i s elvet a mostani pápa 
külön is szivére kötöt te a r. kath. i skoláknak és 
egye temeknek , aThomas-encyk l ikában , Ám a refor-
máció a szabad vizsgálódás proklamálásával fölsza-
badí tot ta a gondolkozást a pápai z sa rnokság a lól ; 
először a theológiában, azután a filozófiában s 
végre mindenfé le tudományokban . A tudomány t 

szabaddá tet te nemcsak az egyház gyámkodá-
sától, de az ál lamok cenzúrá já tó l is. Ez megint a 
Rómától e lszakadt p ro tes tan t i zmus nagy kul tu-
rális cse lekede te ; mer t ennek a t udományos 
szabadságnak lett logikai köve tkezménye az úgy-
nevezett világi t udományok újkor i föl lendülése, 
s különösen a természet i , a technikai , az ipari 
t a lá lmányoknak amaz óriási fölvirágzása, a mely 
a XIX. századnak egyik legmél tóbb büszkesége . 

Ime a Rómától e lszakadt s az evangél ium-
hoz visszatér t protestantizmusnak három nagy tör-
téneti vívmánya: a vallási szabadság a politikai 
szabadság és a tudományos szabadság. Igy vál tá 
valóra a p ro te s t an t i zmus az apostoli kinyilatkoz-
ta tás t : a hol az Ú r lelke van, ott van a sza-
badság . 

Ámde a mult nagy tanulsága nagy elköte-
lezés a jövőre , a mely szigorú köte lességévé 
teszi az evangél iumi p ro tes tan t i zmus minden 
híveinek : 

Először azt, hogy az ősök eme d rága hi té t 
hiven megőrizzék és le lk i i smeretesen gondozzák. 
Csak Rómától e lszakadva s az evangél iumhoz 
csat lakozva ha ladha t előre, e rősödhet ik meg és 
lehet nagygyá az egyén ós nemzet . Az evangé-
l iumban isteni emelő erő és a t e r emtő hata lom 
van, a melyet le lki ismeretesen kell á tplántá lni 
le lkünkbe, minden egyes e m b e r le lkébe egyen-
ként . A Rómától való külső e l szakadás tehát 
még nem elég a földi és mennyei boldogságra : 
fő dolog az evangél iumhoz, a Jézus Krisztushoz 
való belső csatlakozás. Jézus evangé l iuma nélkül 
a p ro te s t an t i zmus ü re s negáció, meddő protes-
táció. Jézus evangé l iuma nélkül a protes tant iz-
mus ember i bölcselkedés, szellemi vergődés, 
erőtelen egyházi gépezet . Jézus evangél iuma 
nélkül a p ro tes tan t i zmus is elveszíti vallási tiszta-
ságát s erkölcsi nemességét , mer t h iányzani fog 
belőle az isteni ta r ta lom. Jézus evangé l iuma nél-
kül a p ro tes tan t i zmus vallási, politikai és tudo-
mányos szabadsága is veszendőbe m e h e t ; mer t 
csak a hol az Ű r lelke van, ott van valódi 
szabadság. Őrizzük meg tehá t a p ro tes tan t izmus-
nak nemcsak a szabadság elvét, h anem az t a 
még becsesebb e rő fo r rásá t is, a melyből a sza-
badság születik : az Ú r lelkét, az Ú r evangé-
l iumát ! 

Másodszor a r r a köteleznek a protes tant iz-
mus nagy vívmányai , hogy val lásunk életgyöke-
rót, az evangél iumot ne csak m a g u n k n a k őriz-
zük meg hiven, hanem mindazoknak b i r tokába 
ju t tassuk , mindazokba beplántá l juk, a kik még 
e nélkül szűkölködnek. A belső és külső hit-
térí tés, a belső és külső misszió minden igaz 
keresztyénnek Krisztus parancsolta főkötelessége, 
ama jézusi u tas í tás é r t e l m é b e n : »Elmenvén 



tanítsatok meg minden népeket«, »prédikáljátok 
széles e világon minden népnek az evangéliumot«, 
»a házak fedeléről is hirdessétek azt«. — Az 
evangélium lelkes hirdetésére magyar hazánkban 
különösen nagy a szükség és sok az alkalom. 
Ezerek és ezerek botorkálnak a vakhit szürke 
ködében s a hitet lenség sötétségében. Tömérdek 
a hitetlenek, a csak névleges keresztyének 
száma. Sok oldalú itt az egyesek és a nemzet 
erkölcsi elerőtlenedése. Ezeket mind vissza keltene 
vezetni az evangélium életadó és életfrissítö kútfejé-
hez, hogy életre támadjanak. 

Mikor ébred a magyar protestant izmus e 
nagy keresztyén és legfontosabb nemzeti misszió-
jának tuda tá ra? azt én nem tudom. De remény-
gerjesztő jeleket látok a szellemi látóhatáron. Ila 
a Los von Rom jelszó Ausztriában komoly és 
mélységes evangelizáló mozgalmat tudott terem-
teni, a melynek már közel húszezer evangéliumi 
áttérés, 3 5 — 4 0 új gyülekezet és csaknem 100 
új lelkészi állás a látható gyümölcse ; ha Francia-
országban épen napjainkban úgy dolgozik az 
evangéliumi kovász, hogy harmadfélév alatt 316 
plébános, több ezer laikus tért a pápa felekeze-
téből a Krisztus anyaszentegyházába; ha az 
utolsó 25 év alatt az evangéliumi protestantiz-
mus általános növekedési arányszáma pár száza-
lékkal immár túlszárnyalta a róm. kath. egyház 
szaporodási a rányszámát ; ha a pogány misszió-
ban az evangéliumi hit térí tés az utolsó tizév 
alatt felülmulta a római katholikus hi t tér í tést ; 
ha az evangéliumi belmisszió az elvhű protestáns 
egyházakban a lelkek hitre ébresztésében és 
erkölcsi megmentésében immár elébe vágott a 
római egyháznak : miért ne volna lehetséges a 
jelenleg mutatkozó vallási érdeklődés fokozódása 
mellett Jézus magyar egyházában is olyan hit-
ébredés, hogy százados mulasztásaink rohamos 
kipótlása és ellankadt egyházi erőnknek az evan-
géliumból való megújítása mellett az említett 
nagy keresztyén és nemzeti célokra is fel tud-
junk emelkedni lelkünkben és akar junk áldozni 
munkát, erőt és pénzt is? A kit az evangélium 
ereje áthat, nagy dolgokra képes az az egyén, 
az az egyház, az a nemze t ; csak ki kell előbb 
bontakozni a római rendszer polyp karjai közül 
és visszatartás nélkül az Ür Jézusra bíznia magát. 

Sz. F. 

Nézzük az érem másik oldalát is! 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegye szeptember hó 5-én tartott 

egyházi értekezletén. 

(Folytatás és vége.) 

VI. 

De itt is egy más bökkenőre akadunk. Arra t. i., 
hogy igaz ugyan az a mondás, hogy »ereseit sub pondere 
palma«, hogy a pálma nő a teher alat t : ámde az az 
anyagi teher, mely a magyar protestantizmus eddig oly 
életerős fá jára hova-tovább nagyobb erővel nehezedik, 
— az már oly túlságos, hogy alatta anyaszentegyházunk 
e féltett pálmája előbb-utóbb összeroppan. — Hát egy-
két szót erről is kell még ejtenem. 

Miután pedig már benne vagyunk a statisztikában, 
hadd beszéljenek itt is a számok. — Sajnos azonban, 
hogy a magyar prot. egyház s illetőleg a református 
egyetemes egyház anyagi helyzetét csak megközelítőleg 
is híven feltüntető statisztikai kimutatással ez idő szerint 
még nem rendelkezünk. Csak azokra az adatokra szorit-
kozhatom tehát, a miket egy szorgalmas tudósunk (dr. Bartha 
Béla) az Egyetemes egyházi névtár alapján az 1885-ik 
évről összeállított volt (Prot. Szemle. 1890. 592. 1. Statisz-
tikai tanulmányok a magyar protestantizmusról). 

Bartha Béla kimutatása szerint a ref. egybáz egyetemét 
képező 1980 eklézsiának 1885-ben az összes készpénz-
bevétele mintegy 2 és fél millió frtra, terménybeli jövedelme 
mintegy fél millió forintra rúgott, vagyis összes évi bevétele 
mintegy 3 millió frt volt. De ez összegbe nincsenek bele-
értve sem a papi, sem a tanítói fizetések, azok t. i., miket 
az egyházak e belső hivatalnokai közvetlenül a hívektől 
kapnak, a mely szolgáltatásokkal együtt az egyházak egy 
évi bevétele bizonyára a 4 milliót is fölözi. Hogy e sok 
millióból mennyi teher esik egy-egy ref. családra? — azt 
szám szerint ugyan kimutatni nem tudom, de annyit 
igenis mindannyian tudunk, hogy pl. Felső-Baranya legtöbb 
gyülekezetében a hivek egyházi adója az állami adók-
nak 100, 200. sőt 3 0 0 % - á t teszi. Annyit mindannyian 
tudunk, hogy mig a dús földi javakkal ellátott római kath. 
egyház hívei aránylag vajmi csekély, igen sok helyütt 
pedig úgyszólván semmi egyházi adót nem fizetnek: 
addig a csaknem kizárólag a maga erejére utalt magyar 
prot. egyház tagjai, bármelyik részét lakják e hazának, 
mindenütt jelentékeny, számos helyen pedig tetemes egy-
házi adó fizetésével tudják csak jól-roszul fentartani 
egyházukat. 

S nem kell felednünk, hogy a rendes egyházi adó-
szolgáltatáson felül a gyülekezetek túlnyomó része még, 
önkénytes adomány cimén is mily tekintélyes összeggel 
áldoz évenként oz Úr oltárán, Istennek dicsőségére! Az 
én lelkem határtalan csodálattal telik el, valahányszor 
hallom vagy olvasom, hogy ebben vagy abban a kicsiny 
egyházban, például az egy telekkel biró református gazdára 
100, 200, sőt több száz forint volt kivetve abból a sok 
ezer frt költségből, a mibe egy új iskola vagy új templom 
építése került. . . . Csak egy példái a sok közül, a mi 
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egy hivatalos jelentésben ragadta meg a lelkemet. Ott van 
Bürüs-Várad, — igen kicsiny, mindössze 485 lélekből 
álló ref. gyülekezet Somogyban. — 1860-ban paplakot 
emel 7 ezer frt költséggel; 1869-ben templomot épit 
21 ezer frt áldozattal; 1884-ben tanítólakást és iskolát 
állit 9 ezer frton. S e 37 ezer forintnyi összeget mind 
saját erejéből hozta össze, azaz ltösmunlcával kereste az 
utolsó krajcárig! Mily bámulatraméltó áldozatkészség! 

Pedig száz meg száz ily áldozatkész egyházat lehetne 
felsorolni a magyar ref. Sionban, hol csaknem minden 
egyes gyülekezet a hivek verejtékes fillérein tart ja fenn 
magát, s hol egy-egy szegény református ember keserves 
keresményének oly nevezetes részét viszi évről-évre áldo-
zatul szivéhez forrt vallásáért, egyházáért. . . . Hát mi 
kényszeríté a magyar kálvinistát ez áldozat hozatalára 
eddig? Talán az, hogy nem volt még törvény a felekezet-
nélküliségről?! . . . De hiszen, az egyedül üdvözítő egy-
ház a j ta ja tárva-nyitva volt előtte, s az éber pásztorok 
lesve-lestek az alkalomra, hogy egy egy elégedetlenkedő 
juhot mézes-mázos szavakkal, no meg kalácscsal is, gaz-
dag aklukba édesgessenek. . . . Hát nem csodálatos és 
nem felemelő-e, hogy a magyar kálvinistaság, hosszú 
évszázadokon keresztül inkább szájától megvonta a falatot 
s oda adta az Úr o l tá rá ra ; — inkább lenézetést, gúnyt, 
üldöztetést is szivesen tűrt, mintsem, hogy apáinak szent 
örökségét, tiszta evangéliumi hitét oda hagyja egy tál 
lencséért, veszendő földi kincsekért?! . . . 

A ki ily hűséges ragaszkodással csüngött forrón 
szeretett református vallásán annyi századon keresztül, 
s bizony-bizony sokkal súlyosabb viszonyok közt, mint 
a maiak: arról bizvást föltehetjük, hogy egyháza iránti 
hűségében, szeretetében nem fogja őt megtántorítani a 
korlatian szabadság levegője sem. S ha találkoznak is 
szórványosan, kik hirtelen haragjokban, vagy talán különc-
ködésből, vagy bármi ok miatt a hivők gyülekezetéből 
ideig-óráig kiválnak: de a hasonlíthatatlanul túlnyomó 
rész továbbra is hű marad apái vallásához, s megáll az 
anyaszentegyház kerítésén belől, mint a Sionhegye! 

Hogy Felső-Baranyában egy pár százan a felekezet-
nélküliség karjaiba vetették magokat: ezen valóban nincs 
mit csodálkozni, — tekintve azt az óriási egyházi adó-
terhet, minőhöz foghatót talán sem e hazában, sem a 
külföldön egyetlenegy protestáns egyház sem emel. Való-
ságos csoda, hogy e roppant teher már réges-régen 
konvertálásra nem indította őket! . . . De ha e súlyos 
teherviselésen, úgy itt Baranyában, mint némely más, 
szintén túlságosan megterhelt egyházakban, az egyetemes 
egyház, vagy talán az állam támogatásával segítve leszen: 
erős a hitem, hogy a magyar kálvinistaság, valamint a 
múltban, úgy a jövendőben' is mindenkor kész leend a 
tőle telhető anyagi áldozatra hőn szeretett evangéliumi 
egyházáért. 

És e pontnál megint nem mellőzhetjük, hogy egy 
pillantást ne vessünk az érem másik oldalára is. Az 
állam támogatását említém . . . De vájjon nem méltán 

igényelheti-e a terhek alatt roskadozó magyarországi 
prot. egyház, hogy segítő karját nyújtsa egyszer már neki 
az a magyar állam, a melynek jóvoltából a másik dédel-
getett testvér, a római kath. egyház, sőt még az iránta 
ellenséges indulatú görög keleti egyház is oly dús javak-
kal rendelkeznek?! . . . Hogy mily rengeteg az a vagyon, 
mely e két egyház fentar lására s kizárólagos vallási 
céljainak előmozdítására szolgál, kitűnik a következő 
kimutatásból : Az a földbirtok, melynek jövedelmét ez 
idő szerint a római kath. és görög keleti érsekségek, 
püspökségek, káptalanok, apátságok, szerzetes rendek s 
egyházak és iskolák élvezik, összesen 2. 463,475 katasz-
teri holdat tesz ki. Ha e birtokok holdját például 155 forint-
jával számítjuk, ez úgynevezett papi vagyon összes 
értéke mintegy 236 millió forint! Ennek a jövedelme 
pedig, ha egyre-másra csak 6 frtot számítunk holdanként, 
11,817.375 forintra rúg évenként. Mily óriási összegek! 
Pedig itt még igen sok alapítvány nincs felszámítva, s 
nincs elkülönítve az ú. n. ^vallási-alap^-nak pénzbeli 
része, melylyel együtt ezen alap 25 millióra r u g ; — és 
nincs elkülönítve az ú. n. •»tanulmányi-alap«, melynek 
összege 15 millió. — Ha mindezeket pontosan össze-
számítjuk, akkor oly óriási összeg fog kijönni, mely úgy-
szólván egy egész ország értékével bir. (Dr. S incerus : 
A római katholikus egyházi javakról. Prot. Szemle. 
1894. 9., 10. 1.) 

Hát micsoda egyenlőség e z ? ! Hát hogy ne hanyat-
lanék, hogy tie pusztulna a magyarországi protestantizmus, 
midőn nem is egy, de egyszerre két »paizsos férfiú«-val 
kell örökös harcot vívnia: egyfelől az önfentar tás napról-
napra nehezebb küzdelmeivel, másfelől a mérhetetlen 
anyagi erőre támaszkodó római katholicizmussal ?! . . . 
Bizony, ez nagyon egyenlőtlen fegyverekkel vivott harc! 
S bizony a római kath. egyházat nem a krisztusi szel-
lem, hanem épen ez a világi gazdagsága tette oly nagy-
gyá és erőssé! És viszont evangéliumi prot. egyházunkat 
nem annyira a krisztusi szellem megfogyatkozása, mint 
inkább az anyagi eszközökben való szűkölködése, köz-
mondásos szegénysége gyengítette és gyengíti folyvást 
a r. katholicizmus táborával s a modern haladással szemben. 

Az éremnek ezt az oldalát tehát nem volna sza-
bad figyelmen kivül hagynia azoknak, kik már is a 
magyarországi protestantizmus bomlását emlegetik kár-
örvendő szívvel. Inkább csodálattal kellene hogy adóz-
zanak a protestantizmusnak, mely szegényes eszközökkel 
s az egyházi és világi hatalom nyomásától folyton szen-
vedve, magát mindezideig becsülettel fentartotta. Viszont 
mi is, protestánsok, merítsünk a további kitartó küzde-
lemre erőt. bizalmat annak meggondolásából, hogy az a 
protestáns egyház, mely fenmaradásáért oly dicsőségteljes 
küzdelmet vivott a múltban, melynek hivei nemcsak vérü-
ket, de verejtéküket is oly önmegtagadással hullatták és 
hullatják evangéliumi szent vallásukért : az a protestáns 
egyház nem hasonlítható a korhadó fához, melyet min-
den kis vihartól félteni kell; hanem igenis ahhoz az élet-
teljes pálmához, melynek koronáját bármint tépdelte is a 



fergeteg, maga a torzs egész diadalmasan dacol bármi 
vészszel és viharral! 

VII. 
Mélyen tisztelt Értekezlet! Hosszúra nyúlt értekezé-

semet ideje immár befejeznem. Azért csak pár szót legyen 
szabad még szólanom arról a feladatról, mely a változott 
egyháztársadalmi viszonyok következtében protestáns anya-
szentegyházunkra s annak különösen papjaira, tanítóira 
vár. E feladat nem más, mint anyaszentegyházunknak 
belső és külső építése és pedig az eddiginél fokozottabb buz-
gósággtd. Hogy milyen eszközökhöz, módokhoz nyuljunk 
e feladatunk valósítása céljából? — arról ezelőtt öt évvel, az 
egyházpolitikai törvények életbeléptét közvetlenül megelő-
zőleg már elmondottam volt nézeteimet* az akkor első 
összejövetelét tartott egyházmegyei egyházi Értekezletünk 
s/.ine előtt, s azokhoz ma sincs mit hozzá tennem. Az 
azóta lefolyt öt esztendő tapasztalata, azt hiszem, mind-
nyájunkat kivétel nélkül meggyőzött arról, hogy az ú.i 
viszonyok újabb teendőket, nehezebb kötelességeket rónak, 
különösen ránk, gyakorló lelkészekre, kiktől első sorban 
függ a valláserkölcsi és egyházi élet emelkedése vagy 
hanyatlása gyülekezeteinkben. 

Tegyük meg azért kötelességünket a nekünk adatolt 
erő és tehetség mértéke szerint, lelkiismeretes hűséggel! 
Tegyük meg a szószéken es a szószékén kivül: az egy-
ház veteményes kertjében, az ifjúság vallásos oktatása s 
a szórványok gondozása körül. Keressünk minél több 
alkalmat a hívekkel való lelkipásztori érintkezésre, — s 
azok oktatására, felvilágosítására, református öntudatuk 
s egyházukhoz való ragaszkodásuk ápolására léptessük 
életbe mindannyian az úgynevezett vallásos estélyeket, s 
a nekik való jó könyvek és vallásos iratok terjesztésé-
vel igyekezzünk ellensúlyozni a modern kornak szabados-
sagra, szektáskodásra, veszedelmes társadalmi törekvé-
sekre hajló szellemét. És legyenek a lelkipásztorok e 
munkájában az egyház veteményes kertjeinek gondozói: a 
tanítók, nemkülönben az egyháznak nem csupán kül-, 
de némi részben belső vezetésére is hivatott presbiterek, 
mindenkor hü munkatársak. Világoljanak a családapák 
és anyák vallásos és erkölcsös életök példájával családjok 
tagjai és minden mások előtt. Valamint igyekezzenek 
müveit világi uraink is mennél gyakoribb jelét adni 
annak, hogy ők sem szégyellik a Krisztus evangéliumát; 
azt az evangéliumot, melynek fáklyáját a felvilágosodást 
terjesztő protestáns egyház lobogtatta és lobogtatja ma 

legelői az egész világon. 

És aztán, ha anyaszentegyházunk vezetői és jobbjai 
ily lelkesítő példaval járnak elől : akkor ne féljünk azok-
tól a fenyegető felhőktől, melyek egyháztársadalmi éle-
tünk egén itt-ott feltünedeznek . . . Ha Isten úgy akarja, 
hogy teljes erővel törjön ránk a v ihar : a próbát ki nem 
kerülhetjük, s meglehet bizony, hogy egyházunk mezején 

* »Belmissziói teendőink* cimű felolvasásomban. Lásd Prof. 
Egyh. és Isk. Lap 1895. évf. 2 9 - H l . számait. L. L. 

pusztító nyomokat hagyva vonul majd keresztül. De ha 
egyszer a rettegett vihar kitombolta magát : annál üditőbb 
lesz utána a levegő s annál biztatóbban mosolyog ránk 
a napfény. 

Mert semmi kétség, hogy a protestantizmusra hazánk-
ugy, mint az egész világon a legszebb jövő vár. Mert ő 
tartja kezében azi a zászlót, a melyen a lelkiismereti és 
polgári szabadság, a vallásos türelem és felvilágosodás, 
a szabad vizsgálódás és józan haladas jelszavai ragyog-
nak. Holott a római katholicizmus, a IX. Piusaltal 1864-ben 
kiadott Syllabusábau hadat üzent úgyszólván minden 
tudománynak es felvilágosodásnak ; hadat üzent az egész 
modern kulturának es polgáriasodásnak. De e harc kime-
netele kétseges nem lehet többé. A történelem azt tanítja, 
hogy a protestantizmus már is túlszárnyalta a római 
katholicízmust az élet minden mezején, ugy kulturális, 
mint szociális, politikai, gazdasági és humanitárius tekin-
tetben. A leghíresebb angol történetíró, Macaulay szavai 
szerint ugyanis : »Minden előhaladás a tudományban, sza-
badságban, jólétben és az élet művészeteiben a római 
egyház ellenzése dacára történt, s mindenütt megfordított 
viszonyban állt annak hatalmával. Európa legkedvesebb 
tartományai szegénységbe, szolgaságba s szellemi álomba 
sülyedtek uralma alatt; mig a protestáns országok, melyek 
egykor kietlenségök s barbárságuk miatt közmondásosak 
voltak, ügyesség és szorgalom által kertekké varázsoltat-
tattak, s hősök, állámférfiak, bölcselők és költők hosszú 
sorozatával dicsekedhettek*. 

Igen, mélyen tisztelt értekezlet! erős meggyőződésem 
nekem is. hogy a protestantizmusnak előbb-utóbb győznie 
kell az idő kerekét visszatolni akaró római katholicizmus 
felett, s hogy az évszázadok viharait átélt magyar pro-
testantizmus is, mostani megpróbáltatása hosszabb-rövidebb 
ideje elmultával megint új életre kél és szebb jövőnek 
néz elébe. Mert néked élni kell, óh magyar protestáns 
Sión s örökre mint tavasz virulni! 

Lévay Lajos, 
sárkeresztúri lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
Iskolai értesítők. 

A tiszántúli egyházkerület tiz gimnáziumának Érte-
sítőiben a következő fontosabb statisztikai adatokat 
ta lájuk: 

A debreceni főgimn. növendékei vallás tekintetében 
igy oszlanak meg: ev. ref. 662 ; ág. ev. 18; r. kath. 25: 
gör. kel. 1 ; izraelita 3 0 ; összesen: 736. 

A karcagi 6 osztályú gimnáziumban volt evang. 
ref. 9 9 ; ág. ev. I ; róm. kath. 3 2 ; izraelita 46 ; össze-
s e n : 178. 

A szatmárnémeti főgimnáziumban ev. ref. 221 ; ág. 
ev. 5 ; róm. kath. 10; gör. kath. 9; izraelita 5 3 ; össze-
sen : 298. 



A kisújszállási főgimnáziumban evang. ref. 113; 
római kath. 32 ; izraelita 6 2 ; összesen: 207. 

A hódmezővásárhelyi főgimnáziumban ev. ref. 148; 
ág. evang. 9 ; római kath. 6 0 ; izraelita 5 1 ; össze-
s e n : 268. 

A békési 6 osztályú gimnáziumban ev. re f. 67 ; ág. 
ev. 5 ; róm. kath. 41 ; gör. kel. 4 ; izraelita 2 6 ; össze-
sen ; 143. 

A máramarosszigeti főgimnáziumban ev. ref. 116; 
ág. ev. 12; római kath. 5 7 ; görög kath. 4 2 ; görög 
kel. 2 ; izraelita 74 ; unitárius 3 ; összesen: 306. 

A hajdú-böszörményi 6 osztályú gimnáziumban ev. 
ref. 137; ág. ev. 3 ; róm. kath. 17 ; gör. kath. 8 ; izr. 16; 
összesen: 181. 

A hajdu-nánási 6 osztályú gimnáziumban evang. 
ref. 9 2 ; ág. ev. 3 ; r. kath. 8 ; gör. kath. 4 ; gör. kel. 2 ; 
izraelita 3 ; összesen: 112. 

A mezőtúri főgimnáziumban ev. ref. 179; ág. ev. 3; 
római katholikus 45 ; görög kel. 1 ; izraelita 4 4 ; ősze-
sen : 272. 

A 10 gimnáziumban van összesen ev. ref. 1834; 
ág. ev. 59 ; róm. kath. 327; gör. kath. 63; gör. kel. 10; 
izraelita 405; unit. 3; összesen 2701. 

A növendékek előmenetelét a következő számok 
muta t ják: Debrecenben: jeles : 81; jó: 172; elégséges: 340; 
egy tárgyból elégtelen: 34; két tárgyból: 46; több tárgy-
ból: 64; összesen: 737. — Karczagon: jeles: 5; jó 32 ; 
elégséges: 94; egy tárgyból elégtelen: 20; két tárgyból: 15; 
több tárgyból: 12; összesen 178. — Szatmárnémetiben-. 
jeles: 18; jó : 5 4 ; elégséges 156; egy tárgyból elégtelen: 20; 
két tárgyból: 20; több tárgyból: 3 0 ; összesen 298. — 
Kisújszálláson: jeles: 17; j ó : 30; elégséges: 109; egy 
tárgyból elégtelen: 14; két tárgyból: 22 ; több tárgyból: 15; 
összesen: 207. — l J ó d m e z ö - Vásárhelyen: jeles: 20; jó: 45 : 
elégséges: 132; egy tárgyból elégtelen: 43; két tárgy-
ból: 25 ; több tárgyból: 19; összesen: 284. — Békésen: 
jeles és jó együtt: 34; elégséges: 6 2 ; egy tárgyból elég-
telen: 3; két tárgyból: 22 ; több tárgyból: 17; össze-
sen: 138. — Már amur osszigeten: jeles: 9; jó: 32; elég-
séges: 166; egy tárgyból elégtelen: 36; két tárgyból: 40; 
több tárgyból: 23; összesen: 306. — Hajdú-Böszörmény-
ben: jeles: 9; j ó : 3 8 ; elégséges: 78; egy tárgyból elég-
telen: 2 4 ; két tárgyból: 18; több tárgyból: 14; össze-
sen: 181. — Hajdú-Bánáson-, jeles: 9 ; jó : 2 5 ; elégsé-
ges: 66 ; egy tárgyból elégtelen: 6 ; két tárgyból: 6; 
összesen: 112. — Mezőtúron: je les : 5; jó: 38; elégsé-
ges: 155; egy tárgyból elégtelen: 19; két tárgyból: 35; 
több tárgyból: 20 ; összesen: 272. 

Összes jelesek száma: 207; jó: 466; elégséges: 1358; 
egy tárgyból elégtelen: 219; két tárgyból: 249; több tárgy-
ból: 214; összesen: 2713. 

Az érettségi vizsgák eredményét a következőkben 
tüntetjük fel: Debrecen : je les : 5, jó 16 ; egyszerűen 19; 
javító vizsgára utaltatott : 7; ismétlésre: 1 ; Írásbelin vissza-
vettetett : 7; összesen : 55. Szatmárnémeti .-jeles: 4 ; jó 7 ; 
egyszerűen; 1 3 ; összesen: 24; senki sem bukott. Kis-

ujszállás: je les : 1; j ó : 4 ; egyszerűen: 6 ; jav. vizsgára 2; 
ismétlésre : 3 ; összesen: 13. Hódmező• Vásárhely : jeles: 4 ; 
j ó : 9; egyszerűen: 10 ; jav. vizsgára: 4 ; ismétlésre utal-
tatott 3 ; összesen : 30. Máramarossziget: jeles : 0; jó 8 ; 
egyszerűen: 19; jav. vizsgára: 13; ismétlésre: 3 ; Írás-
belin visszavettetett: 5; összesen: 48. Mezőtúr; je les: 2 : 
jó: 5; egyszerűen 7; jav. vizsgára: 4 ; összesen : 18. 

Jelesen érettségizett összesen: 16; jól: 4 9 ; egysze-
rűen: 74; javító vizsgára: 30, ismétlésre: 7 utal tatot t ; az 
írásbeli vizsgán bukot t : 12 ; összesen: 188. 

Hogy Máramarosszigeten az érettségit tett 48 növen-
dék között egyetlen jeles sem volt, érthető, mert vannak 
osztályok, mint voltak régebben is, a melyek szűkölköd-
tek a kitűnő tanulókban ; de azért mégis különös, hogy 
ugyanazon számból 21 bukjék. Mily kinos vergődés lehe-
tett ezeknek egész gimnáziumi életök, mennyire nem sze-
rethettek, vagy nem tudtak tanulni, ha ily nagy számban 
nyilváníttatnak éret leneknek?! Szatmárnémetinek épen felé-
nyi (24) érettségit tett növendéke közül még csak javító vizs-
gára sem utaltatott senki, s ezt tar tom én helyesnek. 
Buktassunk, szorítsuk ki a tudományos pályára képtelen 
elemet az iskolákból, de ne a gimnáziumi élet végén, 
hanem annak elején. Nekem az a meggyőződésem, hogy a 
ki, — bár nehezen, — átúszott a nyolc osztályon, azt 
nem kellene buktatni, mert itt már a buktatás sokszor 
szerencsétlenség. 

A tanárok számát és minősítését a következő ada-
tok tüntetik fel : Debrecenben van 15 rendes, 2 helyettes, 
2 s. tanár , a meiléktárgyakat tanítja 2, a hittant 4 t anár ; 
összesen 25. Karcagon van 8 rendes, 1 helyettes tanár , 
a melléktárgyakat tanítja 1, a hittant 4 t a n á r ; össze-
sen : 14. Szatmárnémetiben van 12 rendes t anár ; a mel-
léktárgyakat ' taní t ja 1, a hittant 3 tanár ; összesen: 16. 
Kisújszálláson van 6 rendes, 7 helyettes t anár ; a mellék-
tárgyakat tanít ja 2, a hittant 2 t a n á r ; összesen: 17. 
Hódmezővásárhelyen van 12 rendes, 1 helyettes tanár , a 
melléktárgyakat tanít ja 4, a hittant 4 ; összesen: 21. 
Békésen van 7 rendes tanar, a melléktárgyakat tanít ja 3, a 
hittant 4 t a n á r ; összesefi: 14. Máramarosszigeten van 
9 rendes, 1 helyettes tanár, a melléktárgyakat tanítja 3, 
a hittant 4 t a n á r ; összesen: 17. Hajdú-Böszörményben 
van 5 rendes, 2 helyettes tanár, a melléktárgyakat tanítja 1, 
a hittant 4 ; összesen: 12. Hajdu-Nánáson van 6 rendes, 
2 helyettes tanár, a melléktárgyakat tanítja 3, a hittant 
2 t a n á r ; összesen: 13 Mezőtúron van 12 rendes, 1 he-
lyettes tanár , a melléktárgyakat tanít ja 3, a hittant 1 ta-
n á r ; összesen: 17. 

Székfoglaló beszédeket tartottak : Debrecenben Bévész 
La jos : >A trójai kérdésről*; Szatmárnémetiben Majthé-
nyi András »A hazai gyógynövényekről*; Hódmezővásár-
helyen Demeter Lajos »Az időmérés történetéből*. — 
Mindenik értekezés, úgy tudományos, mint társadalmi 
szempontból igen értékes és érdekes és csak sajnálni 
tudom, hogy csak főbb vonásaikban is nem ismertet-
hetem. 

Az igazgatói jelentésekből szép és érdekes a kisuj-



szállási igazgatónak, dr. Pallagi Gyulának: »Mit tanul-
tak 100 év előtt ?* cimü tanulmánya, melyet »A kis Vjj 
Szállási Reformata Szent Ekklésiának Fiúi és Leányi Osko-
láiban lévő Tanítók számára készíttetelt Jegyzőkönyv* 
alapján állított össze. 

Az igazgatók megnyitó beszédeiből különösen tetszik 
nekem a karcagi gimnáziumnál Horváth, Ferenc igazgató-
nak a beszéde, melyben a valláserkölcsi nevelés szüksé-
gességét hangsúlyozza, és pedig oly erővel, olyan szép 
szavakkal, olyan példák felállításával, hogy olvasásakor 
igazi örömet éreztem szivemben. A Krisztus lelkétől át-
hatott vallásos ember, s a tanítványok javáért buzgólkodó 
tanár nyilatkozik minden szavában. »Hogy az iskola az 
erkölcsinevelés céljának megfelelőleg legyen berendezve, 
— mondja többek között, — ez a nevelés és oktatásügy 
intézőinek feladata. És pedig nem könnyű feladata ! Mert 
az erkölcsi nevelés céljának szolgálatában kell állania, s 
azt kell szem előtt tartania, kezdve az épületen, beren-
dezésen, — mindennek ; rendtartásnak, iskolai kormány-
zásnak, tanárképzésnek, s tantervnek egyaránt. Az ötlet-
szerű intézkedések sehol, de különösen a nevelés körében, 
nem vezetnek igazi sikerre*. Más helyen: »A humánus 
tárgyak előtérbe állításával az erkölcsi törvények, vallásos 
igazságok, erények szemléltetése, világos és teljes átértése 
levén célunk, mivel életet csak élet kelthet, élő személye-
ken, az illető anyag körében szereplő személyeken tárja 
az oktatás a növendekek elé, s fejtse, magyarázza meg a 
vallási s erkölcsi igazságokat. A vallási és erkölcsi élet 
terén ott áll Krisztus, mint vallási és erkölcsi eszmény; 
körülötte s mellette a nagy apostolok, vallásújítók. A 
történelemtanítás is csak akkor tölti be igazán nevelő 
szerepét, hogy ha a nemzeti, vagy az általános történet 
korszakos alakjainak lelkébe világít be, s ha azoknak 
életén és példáján mutatja fel s ismerteti meg a növendek-
kel, hogy mi az igaz hazaszeretet, hogy kell élni, s hogy 
kell tudni meg is halni a hazáért, a polgári vagy vallási 
szabadságért*. 

A hol a tanárok ilyen irányelvek alapján tanítanak, 
ott igazán jó helyen, rnert mindenkor templomban van-
nak a tanítványok! 

A hazafias és valláserkölcsi nevelésre mindenütt 
nagy súlyt helyeztek. Hazafias ünnepélyek tartattak, hogy 
már a gyermekszívben meggyökereztessék azt a tiszta 
honszerelmet, mely a magyar kálvinistákat mindenkor 
lelkesítette és jellemezte. 

Több helyen rendes ifjűsági istentiszteletet is tar-
tottak ; de kár, hogy azt nem rendszeresítik minden 
iskolában. Ma már annyival könnyebben megvalósítható 
volna az, mert minden gimnáziumban van rendes vallás-
tanár , a kinek hivatása, de egyszersmind kötelessége is 
volna, hogy a gondjaira bizott növendékek lelkében az 
istentiszteleteken is ébreszsze és erősítse a vallásos érzést 
és felekezeti öntudatot, a melyre nagyobb szükségünk 
van, mint volt bármikor. K. 

T Á R C A . 

Politika és morál. 
(Folytatás és vége.) 

A feladat tehát ez volna: ragaszkodni a fennálló 
joghoz, mint az erősebb önkényének korlátozásához; — 
egyúttal azonban a valóság iránti érzékkel felismerni a 
viszonyok és szükségletek változásait, melyek csakis a 
legvégsőbb esetekben követhetik a fenálló jogrenddel 
szemben azt a maximát: salus populi suprema lex! 

Pauhen szerint a nagy államférfi rendkívüli ado-
mánya, »dass er die schmale Lienie der Rechten und 
Nothwendigen mit divinatorischem Taet trifYt, und trotz 
aller Versuchung von dieser und aller Einsprache von 
jener Seite seinen Weg geht*. 

A merev formalista jogásznak nem fog tetszeni, és 
viszont a morál formalista képviselőinek is vissza fog 
tetszeni az, ha azt mondjuk, hogy a politikában nem 
járhatunk el az érintkezés morális szabályai szerint, a 
mint azokat p. o. követjük a magánéletben, a családban, 
baráti körökben stb. A küzdelem mellett nem lehetünk 
kedvesek, szeretetreméltók, bizalmasok, nyíltak és őszinték. 
Azt lehet követelni, hogy ne legyen küzdelem; — de ha 
már megvan, s ugylátszik az emberi természettől s a nyil-
vános élettől elválaszthatatlan az, nem vehetjük el annak 
természeti törvényét. A politikai élet küzdelmeiben mindig 
a játék s a kereskedelmi érintkezés szabálya áll fenn, 
mert mindenki azon van, hogy a maga dolgát célhoz 
juttassa. Fel fogja használni az ellenfél gyengeségeit és 
szövetségesek után fog látni ellenfelének gyengítésére. 
Jézus sem tekintett a farizeusokkal és főpapokkal foly-
tatott küzdelmeiben arra, a mi eljárásukban relatíve jogo-
sult volt, hanem igenis kérlelhetlenül földerítette vétkeiket 
és gyarlóságaikat. 

Természetes, hogy ennek is határai vannak, s hogy 
az elkerülhetetlen át nem mehet a tisztességtelenbe és a 
szofisztika és praktika haszontalan eszközeire. De ezeket 
a határokat nem lehet merev formákkal megvonni, hanem 
csakis erkölcsi tapintattal meghatározni; mert a mi az 
egyikkel szemben talán lehetséges vagy megengedhető, 
az a másikkal szemben talán már helytelen eljárás volna. 
E tekintetben Puulsen azt az általános elvet állítja fel: 
»Rede und handlé so, dass du die vorhandenen Spaltun-
gen zwar nicht verdeckst, aber auch nicht mutvillig ver-
tiefst, vielmehr ím Sinne der Herstellung von Eintracht 
und Vertrauen wirkst*. Nem lehetsz mindenkor nyilt és 
őszinte, de óvakodjál »vor politischer Hrunnenvergiftung*. 
S aztán azt is figyelembe kell vennünk, hogy az igazság 
elhallgatása még nem azonos annak megtagadásával. 

Áll ez különösen azokról, a kiknek részén a hata-
lom van. A, gyengébbnél, mivel lehet, hogy az az egyet-
len fegyvere, inkább meg van engedve a csel é3 a 
rászedés. A hatalom bírása ellenben az igazságra kötelez. 
A közélet morálját mi sem rontja meg annyira, mintha 
maga az államhatalom, vagy annak hordozója, a kor-



mány, ravaszságra vagy hamisságra ragadtatja el magát. 
Egy állam, mely a népélet erkölcsi erőinek fentartására 
és fejlesztésére van hivatva, kémkedésre, összeesküvésre 
vagy at tentátumokra soha sem adhatja magát. Kezében 
van a jog, a melynek érvényben tartása és megvédése 
annak legfőbb és legutolsó feladata. 

A külpolitikáról szólva Bismarck ál lammüvészetére 
utaltam, mint a mely meg tudta találni és követni az 
arany középutat. Belpolitikájáról már nem mondhatjuk el 
ezt, mert meg volt benne a hajlandóság arra, hogy a 
belpolitikai kérdéseket, mint tisztán hatalmi kérdéseket a 
külpolitika eszközeivel fogja fel és döntse el. Egy olyan 
erőszakkal szerzett uralom, mint a milyen p. o. aNapoleoné 
volt, csak erőszak által tartható íen; de a jogon fölépült 
monarkhia és annak kormánya más helyzetben van. S 
aztán a küzdelem szenvedélylyel jár, s Bismarck poli-
tikája sem tartotta meg e tekintetben mindig a kellő 
határokat. A polgársággal való első nagy politikai küz-
delmében ugyanis túlságos mértékben felhasználta a köz-
igazgatás és a jogszolgáltatás eszközeit az ellenfél legyő-
zésére; de igen gyakran óriási tekintélyével magát a 
törvényhozást is az ellenfél leigázásának szolgálatába 
hajtotta. A kulturkampf s a szociálista törvény napjaiból 
sok példát meríthetnénk állításunk igazolására, a melyek-
ben a politikai eszély és bölcseség rovására nagyon is 
elszámította magát. 

»Gondolatok és emlékezések« cimü müvében igen 
érdekes megjegyzést találunk 1848-ról. Bismarck sajná-
lattal jegyzi meg, hogy Wrangel a csapatoknak Berlinbe 
való bevonulása előtt kieszközölte a polgárság önkéntes 
visszavonulását. És ezt ő igy kommentá l j a : »Politikai 
hibának tartottam ezt. Ha a legkisebb összetűzésre kerül 
vala a dolog, ugy Berlwi nem kapitulációval, hanem erő-
hatalommal vétetett volna be, s a kormány politikai állása 
más lett volna*. Hát ez a kegyes óha j tás : megjavítani a 
kormány politikai helyzetét egy kis utcai harccal, beille-
nék egy Machiavelli, vagy egy 1-ső és III. Napoleon és 
követőinek s a brazíliai köztársaságért versengőknek szá-
jába, a kiknél ezen meg sem ütközhetünk. De hogy ezt 
Bismarck nemcsak az 1848. év szenvedélyes politikai 
izgalmai között, hanem még 30 év múlva is igy nyilvá-
nosan követendő politikai maximának állította fel, az 
mindenesetre egy ilyen politikai karakternél idegenszerű, 
sőt elszomorító valami. 

Fejtegetéseink eredményét tehát a már fentebb is 
érintett következő tételbe foglalhatjuk össze: A politikai 
tudomány relatív önállósága mellett is a politikai praxis 
sohasem helyezkedhetik ellentétbe az erkölcsi világrend 
törvényeivel, mert az államférfiú is az erkölcsi törvény 
alatt áll, s egy nagyra és nemesre képes és hivatott nem-
zet államéletének felvirágoztatása kitűnő erkölcsi cél is. 
A kettőt mereven elkülönítő machiavellizmus scilláját s a 
kettőt egymásba olvasztó platonizmus charibdisét kell itt 
a bölcs politikusnak elkerülnie. E tekintetben a feladat az, 
hogy a polgár erényes, az állam igazságos legyen. Az 
igazi államférfiú — mint Janet Paul mondja — legyen 

olyan filozófus, ki jól tudja, hogy a bölcseség uralma csak 
mint eszmény való a világra és hogy az emberekkel, mint 
olyanokkal kell tudni bánni, a minők a valóságban, hogy idő-
vel olyanokka nevelődjenek, a milyeneknek lenniök kellene. 
És jól mondja Eötvös a maga örökbecsű »Gondolatai«-ban: 
* Valamint az ó-világban oly morál, mely az állam érde-
keivel ellentétben áll, képtelenségnek tartatott volna: úgy 
most oly államtan, mely a morállal ellentétben áll, nem 
egyéb képtelenségnél*, és tovább igy folytatja: »Minthogy 
pedig korunk elfogadta az elvet, hogy az államnak főcélja 
a többség jólétében keresendő, minthogy e szerint az 
egyednek jóléte a fő, el kell fogadnia azt is : hogy a poli-
tikának legfőbb feladata nem egyéb, mint a morál 
elveinek alkalmazása az államra, s ebből világos: hogy 
oly politika, mely céljainak elérésére erkölcstelen eszkö-
zökkel él, a politika főfeladatával ellentétben áll«. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Az ág. hitv. evangélikusok egyetemes 
gyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

Az ág. hitv. evangélikusok nov. hó 8-án és 9-én 
folytatták a Deák-téri ev. díszteremben, br. Prónay Dezső 
egyet, felügyelő és dr. Baltik Frigyes legidősebb püspök 
elnökete alatt közgyűlésüket. 

A gyűlés főbb tárgyaiból kiemeljük a következőket: 
A tanügyi bizottság javas la tára kimondotta a gyű-

lés, hogy a theológusok és az érettségit tett főgymn. 
tanulók tanító-képesítő vizsgálatra bocsáthatók. Ezzel kap-
csolatban Baltik püspök jelentette, hogy egy pozsonyi 
VIII. oszt. tanulónak a püspök engedélye dacára egy sze-
gedi főgymn. igazgató megtagadta a javító érettségi vizs-
gának letevését, mire nézve az egyházegyetem Zsilinszky 
Mihály és Fischer Miklós felszólalása után azt határozta, 
hogy minden látszólagos jogsérelem elkerülésével ezentúl 
az igazgatók, úgy az állami, mint az egyházi főhatóság 
engedélyének az előmutatását követeljék a jelentkezőktől. 
Végül a Schindler-Köhler-féle vitás ösztöndíj ügyében a 
pozsonyi és győri egyházközség felebbezésére azt hatá-
rozta a gyűlés, hogy a pozsonyi egyház a 14,500 frtos 
alapítványt csak kezeit, de annak kamatai t bármelyik 
magyarországi ev. theol. hallgató élvezheti. 

A ráhói, szarvasi egyház s Kovács Kálmán sókúli 
lelkész kellemetlen ügyének lehető tapintatos elintézése 
után a közalapi bizottság javaslatára került a sor, a 
melyet Lehotzky. Antal jegyző terjesztett elő. 125 ezer 
korona segélyről volt itt szó. Veress József, Kubinyi Géza, 
Gyurátz Ferencz és Prónay Dezső lelkes és erélyes fel-
szólalására az eperjesi koll. jogakadémia a pénzügyi bizott-
ság javasla tára ezentúl állandóan évi 2000 korona segély-
ben részesül. Különösen Kubinyi Géza hangsúlyozta az 
ev. szellemű, nagy múltú és szép hivatású eperjesi jog-
akadémia jelentőségét és szükségességét. E határozat nagy 
fontossággal bír az eperjesi jogakadémiára, mert ezzel 
el van ismerve annak egyetemes jellege és az ev. egy-
házra vonatkozó szükségessége. Ez intézet egyike a leg-
virágzóbb hazai főiskoláinknak, a mely már a kormány 
figyelmét is magára vonta. 



Majd Györy István jegyző elóadásaban a tiszai egyház-
kerület indítványára került a sor az 1848 : XX. t.-cikk 
fokozatos végrehajtása és megsürgetése tárgyában. Szent-
iványi és Zsilinszky felügyelők és Zelenka püspök fel-
szólalására a gyűlés a sürgető felirat megszerkesztésével 
a jegyzői kart bizta meg. 

A Luther-társaság ügyeinek és a nyugdijintézeti 
bizottság jelentésének meghallgatása és beható megvita-
tatása után az erdélyi püspök-cim sérelmes ügyére ke-
rült a sor, a melyre a gyűlés Setehló Kornél előadó 
indítványára a kővetkező feliratot fogadta e l : 

>A magyarhoni ág. h. ev. egyházmegye tudomást 
szerzett Nagyméltóságodnak rendeletéről, melylyel el mél-
tóztatott rendelni, hogy a gyulafehérvári r. kath. püspök, 
a r. kath. jelző elhagyásával, erdélyi püspöknek nevez-
tessék. Köztudomású a r. kalh. egyháznak az az állás-
pontja, hogy főpapjaink joghatósága kiterjed az összes 
keresztyénekre, vagyis az evangélikusokra, g. kel. hit-
vallásuakra, altalában minden keresztyén felekezet tag-
jaira. A római katholikus egyház ezen álláspontjának 
érvényesítésére irányuló törekvése a múltban üldözésekre 
és szomorú belviszályokra szolgáltatott okot. Nem akar-
juk e szomorú emlékeket felidézni, annál kevésbé, mert 
a r. kath. egyház ezen törekvéseivel szemben ma már 
közvetlenül védekeznünk nem szükséges. Megvédenek azok 
ellen hazánk törvényei, a melyek a vallásszabadságot és 
a törvényesen bevett vallásfelekezetek teljes viszonosságát 
és jogegyenlőségét biztosítják. Ámde Nagyméltóságodnak 
idézett rendeletei ellentétben állanak a hazánk alaptör-
vényeiben, a törvényesen bevett vallásfelekezetek számára 
biztosított teljes jogegyenlőséggel és viszonossággal. 

Nem akarjuk föltenni, hogy Nagyméltóságodnak az 
lett volna szándéka idézett rendeleteinek kibocsátásával, 
hogy tért engedjen ama feltevésnek, mintha a végrehajtó 
hatalmat gyakorló kormány az ország alaptörvényéivé! 
ellenkező rendelettel mintegy rést akarna nyitni oly 
törekvéseknek, a melyek a vallásfelekezetek közötti béke 
megzavarására alkalmasak. Sajnálattal kell azonban kije-
lentenünk, hogy Nagyméltósagodnak idézett rendeletei az 
ország alaptörvényeivel ellenkezvén, sérelmesek és ennél-
fogva a/ok ellen ezennel tiltakoznunk kell. Fel akarjuk azon-
ban tenni, hogy Nagyméltóságod bölcs belátása talál majd 
módot ezen kétségteljes sérelem orvoslására. Egyébként 
bármiként alakuljanak a körülmények, azon tudatban 
találunk megnyugvást, hogy a rendelet, meiy hazánk vi-
lágos alaptörvényeivel, közjogunk szellemevei ellenkezik, 
joghatálylyal nem bir.« 

A közgyűlés 3-ik napján a tiszakerületi nyugdíjinté-
zet s a banyakerületi lelkész- és tanítóválasztás szabály-
zatának tárgyalása után az egyházkerületek tökevagyo-
nanak miként elhelyezésenek kérdesére került a sor, mire 
nezve az egyházegyetem, Lehoteky, Haviár, Laszkáry, 
Glauf és Mathcrny felszólalására azt határozta, hogy 
az egyházkerületek szabályrendelet megalkotására hivas-
sanak fel. 

Majd a Reischel-aluj) egyházjogi kérdése keltett nagyobb 
es elénkebb vitát. E vitában Láng L., Szenliványi Á., 
Györy .J., Posexck S., Haviár D., és Sztehló K. vettek 
részt. A szónokok meghallgatása után, Prónay D. indít-
ványara kimondotta a gyűlés, hogy a Reischel-alap jogi 
természetének és hovaforditásának ügye valasztott birósag 
elé tartozik, s felhívja a dunaninneni egyházkerületet, 
hogy a jövő közgyűléskor, lehető záros határidő mellett 
jelentse be valasztott bíráinak névsorát. 

A budapesti theol. fakultás kérdése, Poszvék S. indít-
vanyara, javaslattétel céljából a hazai ev. theológiák és 

tanítóképzők egyetemes rendezése céljából kiküldött bizott-
sághoz tétetett át. 

A közgyűlés egyik igen érdekes és felette tanulságos 
végső pontját az egyházkerületek püspökeinek az egyház-
politikái törvények hatásáról szóló és Glauf P. előadó 
által ismertetett jelentése kepezte. mely is tóbb pontjaiban 
a következő: 

A dunáninneni egyházkerületben a helyzet válto-
zatlan. Hátrányos még a gyermekek vallásos nevelése. 
284 vegyesházasságból 221 esetben nem intézkedtek a 
gyermekek vallását illetőleg. Kitért 59, áttért 28. A bel-
missziói-munkálkodás szép sikerrel jar. A bányai egyház-
kerületben tűrhetők a viszonyok; dicsekedni ugyan nincs 
okunk, de különös panaszra sincsen. A dunántúli egyház-
kerületben a házasságkötéseknél reánk nézve határozottan 
kedvezők a viszonyok, úgyszintén az áttéréseknél is. 
Az egyházi szolgálatot a hivek 93 százalék esetben vet-
ték igénybe. A lélekhalászat nagyban folyik, úgy nyíltan, 
mint titokban. A vak fanatizmust élesztik. De remélhető, 
hogy megküzd a kerület híveinek serege a káros áram-
latokkal. A tiszai egyházkerületben, a brassói egyház-
megyében feltűnően mellőzik az egyházi házasságkötést. 
Ugyanez tapasztalható a hegyaljai egyházmegyében. Káros 
hatás mutatkozik a lélekfogdosás és a reverzálisok adása 
miatt. Küzdelem folyik a kishonti egyházmegyében is a 
reverzálisok körül, valamint a sárosi egyházmegyében. 
Egyébként dicséretre méltó sok helyütt a hivek rendíthet-
len hitbuzgalma. 

Az általános érdeklődéssel hallgatott jelentéseket a 
közgyűlés tudomásul vette s elhatározta, hogy ugyanily 
irányú tájékoztatás nyújtására a püspököket a jövőre nézve 
is felkéri. 

A közgyűlés Baltik püspök imajával és Prónay 
felügyelő éltetésével véget ért. 

Idöközileg az egyetemes törvényszék is ülésezett, 5 
három peres ügyet intézett el, ú. m. a felpéczi egyház-
községnek Matkovich László birtokos elleni adókivetési, 
az ó-verbászi papválasztás és Kovács Gyula sókúti ev. 
lelkész fegyelmi ügyét. Az ügyeket Kubinyi Aladar, kis-
honti esperess. felügyelő ismertette Valóban sajnos dolog, 
hogy egyházunkban ilyen dolgok is előfordulhatnak. 

Gömöri. 

MISSZIÓÜGY. 
A mentő szeretet munkája. 

(A Nagypénteki Református Társaság Erzsébet házának felavatási 
ünnepén elmondott beszéd.) 

Alapige: II. Kor. X. 4. A mi 
vitézkedésünknek fegyverei nem 
testiek, hanem Isten ereje által 
erősek a nagy erősségeknek leron-
tásokra. 

Az Urnák kegyelme megadta néktek, hogy sok esz-
tendők folytonos, fáradságos munkájának gyümölcsét 
láthassátok; e házat, a melynek minden kövén ez igéket 
olvashatjátok: megsegített mindezideig az Isten! Látom 
szemetekben csillogni az örömnek könyét, a jótéteinek e leg-
drágább jutalmát, buzgó Máriák és szorgalmatos Márthák! 
a kiknek lelketeket annyiszor tette bússá az a szomorú 
kép, a mely a nagy városokban sokszor ötlik szemünkbe: 
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az utcára kidobott, a koldulásból, az utcai könyörület 
fillérein tengődő gyermekek képe. Látom azt a kis sere-
get, a mely az Úr szenvedésének emléknapján, megérezve 
az ő szeretetének nagyságát, megértette azt is, hogy a 
Krisztus tőlünk azt a könyörületre kész indulatot kéri, a 
mely a nyomorultat felemeli az ő nyomorúságának ide-
jén, s megvalósulva látom az igazságot, hogy az Isten a 
maga erejét elvégezheti az erőtelenek által. Elhintetett a 
mag : az Úr kegyelmének éltető fénye az Isten beszéd-
jének csendes esője termő erőt adott e magnak, s im' 
látjuk, oly terebélyes élő fává növekedett, a melynek ár-
nyékában immár ötven elfáradt, elcsüggedt gyermek talál-
hat pihenést. 

Az eljövendő Messiásról, a kinek vállán lészen feje-
delemség, kinek nevét nevezik csudálatosnak, tanácsosnak, 
erős, hatalmas Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség 
fejedelmének (Es. IX. 6.), — az eljövendő Messiásról azt 
mondja a próféta, hogy a királyok lesznek táplálói és a 
királyné asszonyok dajkái (Es. XLIX. 23.). Az elzüllött 
gyermekek gondozásának, e valóban messiási eszmének 
táplálására is a világ legbölcsebb uralkodója, népének 
gyermeki hűséggel- szeretettel körülrajongott a tyja , jó 
királyunk adott példát, s ez eszme ápolásában, e cél t ámo-
gatásában király és szolga, szegény és gazdag össze-
találkoztak, mindkettőt pedig az Ur szerzé (Péld. XXII. 2.). 

Érzem a ti szivetek örömét én is ; visszhangra kél 
bennem a hálaadásnak szava, a mely a ti lelketekben is 
megcsendül, s mégis az apostolnak amaz igéit veszem 
ajakamra, a melyek harcról szólanak, s a mi vitézkedésünk 
fegyvereiről s arról a nagy erősségről beszélnek, a mely-
nek lerontása a keresztyén ember életének célja, köte-
lessége. 

Igen, mert nem tévedek, ha az egyházi s az egyház-
társadalmi munkát harchoz hasonlítom, a melyben a lélek 
fegyvereivel: az igazsággal és szeretettel viaskodunk a 
bűnök ellen. E tusában a hitetlenséggel a hitnek, a langy-
melegséggel a lángoló buzgóságnak, az önzéssel az áldozat-
készségnek, a bölcseséget színlelő istentagadással az 
alázatos, istenfélő tudománynak kell küzdenie. Ezekkel 
a fegyverekkel diadalmaskodott az apostol is, mikor min-
den emberi okoskodást elfordított és minden nagyságot, 
mely felemelkedék az Istennek ismerete ellen és az em-
bereknek minden gondolatjokat foglyul vitte, hogy Krisz-
tusnak engedjenek (II. Kor. X. 4.). És kicsoda az közü-
lünk, a ki békén, tétlenül nézhetné társadalmi életünk 
sebeit s nyugodtan tudná hallgatni azokat a jajkiáltásokat, 
a melyekkel e sebek miatt a jobbak panaszkodnak ? Ki-
csoda az, a ki, ha máskor nem, valami nagy csapás 
alkalmával, mint a milyennel egy embernek gonoszsága 
pár év előtt egész nemzetünket gyászba öltöztette, fel ne 
sóhaj tana a zsoltáriróval : veszszenek el a bűnös emberek 
e földről és a hitetlenek többé ne legyenek ! (Zsolt. GIV. 35.) 
Kicsoda az, a ki meg ne látná, észre ne venné, hogy 
milyen sok a pusztulásnak indult gyermek, a kihez már 
a zsenge korban kisérőfársul szegődik a testnek ellensége, 
a léleknek bűnre csábí tója: a n y o m o r ? Azt is tudhatja 

mindenki, hogy a nyomor rongyain keresztül könnyen 
utat tör magának a kisértet, hogy a szabadságra, az isten-
imádásra, a hazaszeretetre teremtett lelket a test szolga-
ságának, az istenkáromlásnak, a haza megtagadásának, 
e rettenetes bűnöknek kötelékével kötözze meg. S az 
elhanyagolt, az utcára dobott, a társadalom által kita-
gadva, szeretetet sohasem tapasztalt, könyörületet nél-
külözve növekedő gyermekekből válhatnak és válnak is 
azok a dacos, megátalkodott férfiak és nők, a kik minden 
lelkiismereti furdalás nélkül, sőt azzal a gondolattal, hogy 
emberséges munkát végeznek, fel támadnak a társadalom 
rendje ellen; az Istennek ismerete ellen emelik fel okos-
kodásukat, a hazáról tudni sem akarnak, s az istentaga-
dással, hazaárulással az erőtelen lelkeket hálójukba kerí-
tik, a jobbak szivében örökös rettegést támasztanak. 

Ift az a harctér , a mely a Krisztus vitézeit v á r j a ; 
itt az a mező, a melyen oly sok az aratni való. Gyűjt-
sétek össze békés, csendes ot thonba a hajléktalan, kita-
szított gyermeket; vezessétek biztos menhelyre, a szerető 
Jézus kebelére, a kit a kísértés ostromol; gondos ápo-
lással, jóságos neveléssel adjátok vissza a hazának az 
egyháznak, a társadalomnak, a kit a züllés útján a bűn 
elragadni akart, s akkor az igy gondozott gyermekben 
elvész a bűn e földről s a hitetlenségnek csirája kiírta-
tik. A lelki tisztátalanság, a bűnök sokasága ellen hiába 
való az országokat kormányzóknak minden hatalma, a 
törvényeket alkotóknak minden bölcsesége. A bűnök nagy 
erősségeit csak az Isten által erős fegyverek ronthat ják le. 

Oh, vajha megértené ezt mindenki, a ki hazá ja 
boldogságát szivén hordozza 1 Vajha oly erős szavam volna, 
hogy túlharsogná a viszálykodásoknak, a gyűlölségnek 
kiállásait; ha eszébe venné minden ember, hogy a gyű-
lölködés csak sebet ejt, a viszálykodás még a testvérek 
között is válaszfalat emel, a nemzetek testét darabokra 
szaggatja szét; ha nem felejtené el senki, hogy harag, a 
szenvedélyek versengése csak rombolni és pusztítani képes 1 
Vajha ezek helyett a m i vitézkedésünknek Isten által erős 
fegyvereit forgatnánk, hogy dőlne le az emberek között a 
válaszfal, hogy szégyelnülne meg a bűn s hogy lenne a 
mi útunk a fejlődés, az igaz haladás ösvénye. A ki a 
Krisztus nevét imájában emlegeti, a ki az Istennek jóságá-
hoz könyörgéssel fordul, ne legyen annak hite csak vallo-
más, hanem cselekvő élet; ejtsen ki kezéből minden esz-
közt, a mely rombol ; irtson ki szivéből minden indulatot, 
a mely gyűlöl; vegye kezébe a mi vitézkedésünknek 
fegyvereit, s akkor aztán legyen versengés, de ennek 
célja, hogy hazánk boldogítására, az Isten országa igaz-
ságainak terjesztésében kicsoda gyümölcsözteti a reá 
bizott talentumokat legjobban, — s akkor e versengésben te 
Krisztusnak népe ne félj ! mert a te vitézkedésednek 
fegyvere az Istennek ereje által lesz erős. Ámen. 

Haypál Benő, 
budai lelkész. 



K Ü L F Ö L D . 

A skót »Free-« és a »United Presbiterian-
Church« egyesülése. 

Foly ó évi október hó 31-én, a reformációi emlék-
n a p j á n Skócia fővárosában, Edinburghban nagyje lentőségű 
és históriai fontosságú esemény játszódott le, a melv 
kétségtelenül nagy kihatással leend mind a skót, mind az 
angol protes tant izmus további életére és fejlődésére. E 
nagy esemény a skót »Free-« és a »United Presbiterian-
C h u r c h c - n e k egy egyházzá egyesülése volt, a mely meg-
szünte tvén a két egyház eddigi különállását, a »United 
F ree -Church« név alatt olvasztotta őket egy«yé. 

E nagyfontosságú egyháztörténeti eseményről, azon 
viszonynál fogva is, a melyben magyar re formátus egy-
házunk a volt Free-Church-csel állott esztendők hosszú 
során át, a mennyiben lelkészeink egész serege élvezte 
az egyház jótéteményeit az edinburghi New-College-ban, 
— szükségesnek tar t juk lapunkban is megemlékezni. 

Mind a »United P resb ; t enan« , mind a »Free Church« 
kialakulása a skót ál lamegyház, az úgynevezett »Establi-
shed Church« mellett, hosszú küzdelmeknek és a skót 
független egyházi törekvéseknek volt az eredménye. Tör-
ténetükből félemlítjük a következő fő momentumokat . A 
mikor Anna királynő 1711-ben visszaállította az állam-
egyházban a pat ronátus t és ezzel függésbe hozta az egy-
házat, úgy az ál lammal, mint a földesurakkal szemben: 
azonnal megindultak a mozgalmak az egyház függetlení-
tésére, a melyek azonban benn az egyházban célra nem 
vezetvén, megteremtették a független érzelműek külön-
szakadását és külön egyháztestté szervezését. Az első 
ilyen különszakadás, a független presbiteri elvek hangoz-
ta tasa mellett 1733-ban történt meg Ebenezer Erskine, 
Alexander Moncrief, Wil l iam Wilson és James Fisher 
vezérlete alatt és megteremtet te a »Secession Church «-ot. 
1752-ben egy ú j abb különválás következett be Thomas 
(íillespie vezérlete alatt , a ki az ú. n. »Rilief Church« 
megalapí tója lett. A harmadik és a legnagyobb jelentő-
ségű különszakadás, tiz évi nehéz küzdelem után 1843-ban 
tör tént meg, a melynek a »Free-Church« köszönte létre-
jövetelét. 

E szakadásokat nem dogmatikai , hanem csak egyház-
kormányza t i okok hozván létre, s hittani tekintetben semmi 
különbség sem levén, sem magok az elszakadt egyház-
testek. sem ezek és az á l lamegyház között ,— mindig fen-
maradt a lehetősége a szabad presbiteriánusok egyesülé-
sének. Erre nézve meg is indultak a törekvések már a 
jelen szazad közepén, s a r ra vezettek, hogy a Secession 
Church és a Relief Church 1847-ben egyesült egymássá), 
s mint ilyen a »United Presbitér ian-Church« nevet vette 
fel. 1863-ban pedig felmerült a United Presbiterian és a 
Free-Church egyesítésének gondolata is. A gondolatot a 
United Presbiterian Church ápolta a legmelegebben és 
igyekezett volna azt realizalni is, azonban ez még akkor 
lehetetlen volt. Le is került a hivatalos napi rendről ; de 
a leányzó nem halt meg, csak aludt. A két egyház leg-
kiválóbb férfiai csendesen érleltek a gondola to t ; igyekez-
tek a két egyházat az egyháztársadalmi s a missziói 
téren egymáshoz mind közelebb hozni, — s ennek követ-
keztében mind sűrűbb, bará tságosabb és szorosabb lett 
az ér intkezés közöttük. E testvéri érintkezés oszlatgatta 
a kételyeket, lágyftgatta a sziveket, s mind inkább belá-
t á sá ra vezetett annak , hogy miután a két egyház között 
sem dogmalikai, sem egyházkormányzat i tekintetben semmi 
különbség sincs, s egyik épen oly tiszta presbiter iánus és 

szabad egyház, mint a más ik : a különélésnek és az 
egymással versenyzésnek nincs semmi értelme, hanem 
egyesülniük kellene. 

Ezt a mind inkább általánossá való meggyőződést 
aztán valóságos szükségességgé érlelték az utolsó évtize-
dek néphullámzásai . A század elején Anglia lakosságának 
körülbelül csak egyharmada élt a varosokban, kéthar-
mad pedig falusi és pusztai lakos volt. A vidéki gyüle-
kezetek népesek, erősek voltak ekkor, s képesek voltak a 
függetlenséggel együtt já ró egyházi terhek hordozására . 
A század második felében, különösen pedig az utóbbi 
évtizedekben azonban lényegesen átalakult a helyzet. Az 
ipar és kereskedelem óriási kifejlődése mind inkább a 
varosokba tömörítette Anglia lakossagát, úgyhogy ma mái-
egészen megfordított az a rány a népesség eloszlásában, 
mint volt a század elején. Ma már a lakosságnak két-
ha rmada él a városokban és csak egyharmada a vidéken. 
E megfordított arány következtében egész természetes 
volt a vidéki gyülekezetek elnéptelenedése, meggyengülése 
és a nagy egyházi terhek hordozására való képtelensége. 

A vidéki gyülekezetek e meggyengülése nemcsak a 
helyi egyházakban okozott fennakadást , hanem a közös 
nagy egyházi feladatok megoldásában is; a miért is 
1896-ban újra felszínre került a két egyház egyesítésé-
nek gondolata. A két egyház legjobbjai karoltak fel az 
e szmét ; agitaltak mellette szóval és tollal, a hivatalos 
egyházi gyűléseken, az egyháztárgadalmi téren, a minek 
meg is lett az az első biztató eredménye, hogy a két egy-
ház hivatalosan is foglalkozott az egyesülés kérdésével; 
ahhoz elvben hozzájárult , s annak érlelésére egy közös 
bizottságot küldött ki néhány évvel ezelőtt. Ezzel a kér-
dés a komoly tárgyalás s tádiumába került, s most már 
foglalkoztak azzal az egyes gyülekezetek is. Az érlelés 
e munkája nem volt ugyan könnyű, különösen a Free-
Church gyülekezeteiben, inert sokan vonakodtak az egye-
süléstől, sőt néhányan határozot tan a különállás fentartá-
sát kívánták ; de az eszme mind több hivet hódított, meg a 
maga részére, úgy hogy végre elérkezett az idő a két 
egyház egyesülésének hivatalos deklarálására. 

Ez meg is történt nagy ünnepélyességgel f. évi októ-
ber hó 31-én, a mely tény a két egyháznak 1700 hazai 
és 2000 külföldi gyülekezetét egyesítette egy testte. 

Október 30-án külön-külön jött össze a két egyház 
Assembly-je s letárgyalta és elfogadta az egyesülés hiva-
talos kimondását magában foglaló Uniting Act-ot. A United 
Presbi ter ian-Church szinodusának elnöke dr. Mair, a 
Free Churché dr. Ross Taylor volt. Az egyesülésre vonat-
kozó indítvány megtétele és az azt tamogató hivatalos 
beszédek elhangzása után megtörtént a szavazás. A Uni-
ted Presbiterian szinódus egyhangúlag, egy szó ellenmon-
dás nélkül elfogadta az indí tványt; a Free-Church assembly 
tagjai közül azonban 27-en ellene szavaztak az egyesü-
lésnek s ezek, valamint az általok képviselt gyülekeze-
tek is, mint külön Free-Church kívánnak maradni . Remél-
hető azonban, hogy rövid idő alatt ezek is csatlakozni 
fognak az egyesült egyházhoz. 

Az egyesülés külön-külön elfogadasa után annak 
hivatalos deklarálása és az egyesülésről szóló okmány alá-
írása másnap , október 31-én történt meg. A kél egyház 
képvií-elői külön-külön jöttek össze e nap reggelén gyűlés-
termeikben és innen indultak ünnepélyes menetben a 
közös gyűlés helyére, a Waver ly Markét-Hall-ha. Az 
előre történt megállapodás szerint a két impozáns menet 
Edinburgh legszebb utcáján, a Princes Streeten, a Royal 
Institution előtt találkozott össze, s innen egyesülve vonult 
fel a közös gyűlés helyére. Dacara . hogy szakadt az eső, 
az utcák és terek, a melyeken átvonult az impozáns 



menet, telve voltak érdeklődő közönséggel, a mely lelke 
sen adott kifejezést az egyesülés felett érzett örömének. 

A két egyház képviselői és az érdeklődő közönség 
teljesen megtöltötte a Waverley Markét gyülésteremmé 
átalakított óriási helyiséget Körülbelől 7000 ember vett 
részt ezen a történeti fontosságú gyűlésen és volt tanúja 
a testvéries egyesülésnek. 

A két egyház moderátorai és hivatalnokai elfoglal-
ván helyeiket az emelvényen, pontban fél tizenkettőkor 
nyilt meg a gyűlés, közénekkel és a moderátorok imád-
ságával, a mely után felolvasták a két egyház megelőző 
napi gyűléseinek az egyesülést kimondó határozatait . A 
Free-Church részéről dr. Murray Mitchcl, az United 
Presbiterian-Church részéről dr. Andrew Hendcrson, a két 
egyház legidősebb lelkipásztorai ajanlották elfogadásra a 
Uniting Actot. a mely után elkövetkezett az egyesüles 
hivatalos deklarálásának nagyfontosságú és törteneti jelen-
tőségű pillanata. Dr. Ross Taylor, az idősebb moderátor 
feltette a komoly kérdést : kivánja-e kimondani a gyűlés 
az egyesülést? A gyűlés csaknem 7000 tagja mint egy 
ember állott fel egyszerre, s kitörő lelkesedéssel, egy szó 
ellenmondás nélkül felelte a kérdésre az »igent*, s ezzel 
megszűnt a külön Free- és a United Presbiterian-Church 
és megalakult a United Free-Church. Dr. Ross Taylor, a 
nagyfontosságú tény hatása alatt megindultan hirdette ki 
a határozatot, a következő szavakkal : »A mi isteni 
fejünknek, az egyház fejedelmének és fejének szine előtt 
és az én moderátor testvéremmel egyetértőleg kijelentem, 
hogy az egyesülés hivatalosan kimondatott, és hogy a Free-
Church of Scotland és a United Presbiterian-Church, 
United Free-Church of Scotland név alatt egy egyházzá 
lettek a Krisztusban!« Egy Istent magasztaló dicséret 
eléneklése után a két moderátor testvérjobbot nyújtott 
egymásnak, e szavakkal: »A három egy Isten, az Atya, 
Fiű és Szentlélek áldja meg bőven Skócia Egyesült Sza-
bad Egyházát*, . . . mihez a másik hozzátet te: »és se-
gélje, hogy váljék áldásává Skóciának és az egész világ-
nak és dicsőségére a m i Urunk, Királyunknak. Amen!« 

Az egyesülés ez ünnepélyes kimondása után a volt 
két egyház moderátorai és hivatalnokai aláírták a Uniting 
Act-ot, s ezzel hivatalosan megpecsételtetett a nagy tény, 
a mely egyesítette a testvéreket s képessé fogja őket 
tenni közös nagy feladataik sikeres munkálására. 

Közének és ima zárta be a nagyfontosságú jelenetet, 
a mely után dr. Mair moderátor felhívta a gyűlést, hogy 
válaszsza meg az egyesült egyház assemblijének első 
moderátorát. Erre a tisztre dr. Bainy-t,a volt Free-Church 
edinburghi New-College-ának igazgatóját ajánlotta, a ki 
legkimagaslóbb vezére volt az egyesülésnek. A gyűlés 
kitörő lelkesedéssel fogadta az ajánlatot, s dr. Bainyt 
egyhangúlag megválasztotta moderátorává. 

Dr. Bainy nagy, igen figyelemreméltó beszéddel 
foglalta el elnöki székét. Hangoztatta, hogy a független 
skót presbiteriánus egyházak őrizték meg az egyház sza-
badságát, s ezt nemcsak fentartani, hanem tovább mun-
kálni szent feladata az egyesült egyháznak. Reményét 
fejezte ki az iránt, hogy el fog következni az az idő, a 
mikor a skót államegyház is felbontja azokat a kötelé-
keket, a melyek ma az államhoz fűzik, s a mikor a 
szabad presbiteriánizmus diadalmaskodni fog egész Skó-
ciában. Feladata lesz, mint mondá, az új egyesült egy-
háznál; az istenországa munkálása, úgy a hazában, mint 
azon kivül; de erre a munkára szent elhatározással, 
rendületlen reménységgel kell elindulnia, mert másként 
nem fogja törekvését Isten áldása koronázni. Beszédét e 
szavakkal végezte: »Nekünk hatalmas Urunk és nagy 
hivatásunk van. Ha önös és világi célokra törekszünk, 

teljesen csalódni fogunk, és én azért imádkozom, hogy 
csalódjunk. De ha az istenországa terjesztésére törekszünk, 
miért ne lehetnének a legszebb reménységeink ? Ha keveset 
nyerünk, annak egyetlen nagy oka csak az, hogy keveset 
kívánunk. Ha erős volna kívánságunk, akkor nem egy 
könnyen nyugodnánk bele abba, hogy semmit se nyer-
jünk. Beméljünk mind inkább és inkáb. Miért kellene a 
Krisztus egyházának szűk korlátok közé szorítania vara-
dalmait ? Eljutottunk erre a pontra, de innen csak akkor 
haladhatunk tovább, ha tudunk reniényleni. Semmiféle 
áldozat sem pótolhatja a r tménységet. Az új testamentum 
lele van reménységgel és a nélkül boldogulás és előre-
haladás nem is várható. A reménység Istene tölt he 
bennünket minden békességgel és örömmel és ennek tuda-
tában bővülködünk a reménységben és a Szentléleknek 
erejében!« 

A messze távolból testvéri szeretettel üdvözöljük az 
egyesült Skót Szabad Egyházat ! Áldja meg a kegyelem-
nek Istene egyesülésüket; töltse be a testvérek szivét 
szeretette], hogy összeforrhassanak a Krisztusban, s ere-
jöket, tehetségöket egyesítve válhassanak Skóciának s az 
egész világnak áldására és dicsőségére a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak! H. I. 

I R O D A L O M . 
** A M a g y a r K ö n y v t á r októberi füzetei ismét tanú-

ságot tesznek e vállalat vezetőinek jó Ízléséről s arról a 
helyes érzékről, melylyel irodalmunk hézagait pótolni 
igyekeznek. Olcsó kiadásban, ú j és jó fordításban közre-
bocsátja nemzeti történetünknek egyik legbecsesebb forrá-
sát, a Bécsi Képes Krónikát, Madzsar Imre fordítá-
sában. Örömmel üdvözöljük Balassa Bálint válogatott 
verseit, melyeket jó bevezetéssel és jegyzetekkel Erdélyi 
Pál bocsátott közre. Az új magyar szépirodalmat ezút-
tal Cyprian (Andor József) képvisel »Margitka szökése 
és egyébb történetek* című (üzetéveli. A külföldi belle-
trisztika nagy nevei közül kettővel találkozunk e rova tban : 
Patapenkóval, a hires orosz novellistával, a kinek »Egy 
vén diák elbeszéléseiből* c. kötetét Ambrozovics Dezső 
fordította le és Conan Doyle-lal, a legnépszerűbb angol 
regényíróval, a kinek geniális és szenzációs Sherlock-Holmes-
történeteiből hármat ültetett át Lándor Tivadar. A »M. 
K.«-nak immár 190 számra rugó teljes jegyzékét kívá-
natra ingyen küldi meg a Wodianer-féle kiadóhivatal 
(Budapest, Andrássy-út 21.) 

** A Protestáns Árvaházi Képes Naptár 1901-iki 
évfolyama Kenessey Béla szerkesztésében Hornyánszky 
Viktor kiadásában rendkívül gazdag és változatos tarta-
lommal jelent meg. A naptári részben Kis biblia, Régulák 
az időről, Kamatszámítási táblázat, Bélyegtörvény, Posta 
és távirdai szabályok olvashatók. Az irodalmi rész tele 
jól megválogatott olvasnivalókkal. Költeményeket közöl 
Szabolcslia M.-től (A bethlehemi angyalok), Forgács E.-től 
(A csilag), F. Varga Lajostól (Zörgess), Sántha Károlytól 
(Jó napokban, rosz napokban), Ladányitól (Boldog a ház), 
Vargha Lászlótól (Heródes nevenapja), Lampérth Gézától 
(A gályarab), Juhász Sándortól (Este), Nagy Lajostól 
(Az új esztendő kezdetén), Szabó Gézától (Árvákról az 



á rváknak) , Antalfaitól (Az anyák imádsága) . Elbeszéle-
seket , r a jzoka t irtak a n a p t á r b a : Lampérth Géza (A 
tengődi harangok), Forgács Endre (Szép asszony: rosz 
asszony), Kecskemétiig Is tván (Boszú), Szabó József 
(Orbonás Ilona), dr. Nagy Zsigmond (György doktor), 
Kálmán Gyula (Megbocsátva), Életrajzok, leírások, ismer-
tetések o lvasha tók : L-i-tói (Ihász Lajos), S. Szabó 
József től (Kövesdy János) , Várnai Sándor tól (A transzváli 
háború) , dr. Gidófalvy Istvántól (Két faluról), Virág 
Istvántól (A trentoni ref. templom), Szabó Aladártól (Kala-
szok az év egyházi történetéből), K . . . Idától (A vasá rnap i 
iskolákról), V. S.-\ó\ (A császár fia). Az irodalmi részt 
sok gazdasági , háztar tási tudnivaló és a baromfitenyésztés 
leírása egészíti ki. A szöveget rendkívül sok csinos kép 
díszíti. Általában a nap tá r , mind gazdag tar ta lmánál , mind 
közlemenyei egészséges evangéliumi szellemenél, mind 
csinos kiállítása es ju tányos á ráná l (60 fillér) fogva meg-
érdemli , hogy magyar közönségünk minden rétegébe beha-
toljon. Kívánatos, hogy a Naptár eddigi 2 4 — 2 5 ezer példá-
nyos forgalma jövőre még nagyobb legyen, mert e Naptár 
irodalmi része ha tha tós fentartója és előmozdítója vallás-
erkölcsi és egyházi életünk belső kiépítésének. (F.) 

** B e k ü l d ö t t k ö n y v e k . Révész Imre munkái a 
pátens korából ( 1859—1860) . Saj tó alá rendezte Révész 
Kálmán kassai lelkész és esperes. A M. Prot. Irodalmi 
Tá r saság ( kiadványa. Bolti á ra 3 korona, kapható Hor-
nyánszky Viktornál Budapesten. — Az egyházlátogatás 
(Ganonica visitatio). A f.-borsodi egyházmegye lelkészi 
értekezlete által jutalmazot t pályamű. Irta Szuhay Benedek 
kápolnai ev. ref. lelkész. Ára 4 korona. Megrendelhető 
a szerzőnél. — Gyászbeszédek, imák, siribeszédek. I r ta 
Iletesy Viktor ó-moravicai ev. ref. lelkész. Ára 3 korona. 
Megrendelhető a szerzőnél. — Az imádkozó nó. Imádságok 
és elmélkedések protestáns nők számára . Irla Csiky Lajos 
debreceni theologiai tanar , Hornyánszky Viktor kiadása , 
á ra 2 korona. Halotti imádságok. Ir ta Szolnoky Gerzson, 
ha jdúböszörményi ref. lelkész, á ra 2 korona. — E könyvek 
ismertetésére nem sokára visszatérünk. 

** A P r o t e s t á n s P a p f. évi 10-ik száma, Lágler 
Sándor és Kálmán Dezső szerkesztésében a következő 
tar ta lommal jelent m e g : Ima a harc alatt . Költemény. 
Korner Theodor után németből fordította Halász Margit. 
— Egyházi ertekezletet megnyitó beszéd, Bocsor Lajostól 
— A bibliáról. Egyházi beszéd, Szabolcska Mihálytóf. 
— Egyházi beszéd, Dömötör Bertalantól. — Imádkozás . 
Egyházi beszéd, Szekeres Mihálytól. — Esketési beszéd, 
Kund Sámueltől . — Halotti beszéd, Lágler Sándortól . — 
Siri beszéd. Var jas József papnövendéktől . — Síri imád-
ság, Ladányitól. — Papválasztások. — Halálozások. — 
A folyóirat előfizetése egy évre 8 korona. Előfizetési 
összegek Kálmán Dezső szerkesztőhöz, Kölesdre (Tolnám.) 
küldendők. 

** A »der. die, das» használatának vezérfonala 
cim alatt egy 28 oldalas lüzetkét irt Glücksmann Lipót, a 
mely által a nemet nyelv tanulását kívánja megkönnyíteni. 
Igyekszik bevezetni a der, die, das rej te lmeibe; külön-

külön adja a három nemnek a jelentés és a vegzet sze-
rinti meghatarozása szabályait és sorolja fel a végetlen 
számú kivételeket. A füzet beosztása ügyes, tárgyalása 
és meghatározásai világosak, s igy használható segéd-
könyv a német nyelv tanulásában. — A füzet Székes-
fehérvári t , Singer Ede kiadásában jelent meg. Ára 40 
fillér. (H.) 

E G Y H Á Z . 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Szász Karoly püspök úr a 
halasi ref. egyháznak, boldogult neje emlékezetének meg-
örökítése végett egy értékes ezüst úrasztali kelyhet a j án -
dékozott, e fel i rat tal : »A halasi ref. egyháznak, Szász 
Károly né emlékére. 1900.« 

A belső-somogyi ref. egyházmegye f. hó 6 án 
rendkívüli gyűlést tar tot t , a melynek főtárgya az esperesi 
hivatal betöltésének kérdése volt. Az esperesi jelentes 
felolvasása után az esperesi hivatalra elrendelt szavazás 
eredményéről tett jelentést a szavazatbontó bizottság. A 
beadott 64 szavazat közül a lemondott esperes, Barakonyi 
Kristóf kapott újra 42 szavazatot . Dacára azonban a 
bizalom e szép megnyilatkozásának. Barakonyi a meg-
választatást nem fogadta el, s igy a gyűlés kénytelen volt 
új választást rendelni el. — A gyűlés egyéb tárgyai közül 
megemlít jük, hogy az 1901. évi költségvetés megerősít-
tetet t ; a tanügyi bizottság előadójává Kovács Bertalan 
kálmáncsehi- i lelkész választatott és az üresedésben levő 
kerületi tanácsbiróságra Sárközy Béla kaposvári főszolga-
bíró és Jákói Géza erdőmester jelöltettek. 

A bácsi evang. egyházmegye papi egyesülete. 
Az egyházmegye lelkészei október 30 an tartott ertekez-
letükön papi egyesületet alkottak, s annak örökös elnö-
kévé Belohorszky Gábor főesperest választották meg. Az 
egyesület által t a r tandó értekezletek a hitélet fejlesztését 
célozzák s igy inkább a gyakorlati élet mezejéről vett 
kérdéseket fognak tárgyalni; azonban, hogy a tanul-
mányozó tagoknak alkalom adassék a theologiai tudomány 
jelenlegi színvonalának bemutatására , felvette programm-
jába az elméleti theológia köréből merítendő értekezéseket 
is. — Az új egyesületet a legmelegebben üdvözöljük. 

T e m p l o m a v a t á s . A felsőbaranyai nagyhursányi ref. 
gyülekezet f. hó 11-én avat ta fel szép ünnepélyességgel 
stílszerűen renovált ősi templomát. A felavató ünnepélyen 
lvdnyos Soma helybeli lelkész mondott imádságot s olvasta 
fel az egyház érdekes történetét. A felavaió beszédet 
Domby Vince nagyfalui lellkész és egyházmegyei tanács-
bíró tartotta. Farkas Emil nagypeterdi lelkész keresztelt 
az úrvacsorát pedig Czucz Lajos nagytötfalui lelkész, az 
egyházmegye nesztora osztotta ki. A templomba be nem fert 
híveknek, künn a szabadban Sebestyén Pál dráva-szabolcsi lel-
kész tartott egyházi beszédet. A felavató ünnepélyen jelen volt 
Tor ma y Károly alispán és Krasznay Mihály járási főszolga-
bíró is. Az ünnepélyt követőleg közebéd, délután pedig 
népünnepély volt. 



L e l k é s z v á l a s z t á s o k A biai ref. egyház Bariász 
Kálmán félegyházai helyettes lelkészi, — a kis-peregi ref. 
egyház Szondi/ Géza szenHeányfalvai lelkészt választotta 
meg lelkipásztorává. 

A tiszántúli ref. egykázkerület közgyűlése f. hó 
14-én vette kezdetét Debrecenben. Az ülés lefolyásáról és 
határozatairól jövő számunkban hozunk részletes tudósítást. 

Százéves templom-jubileum. A balaton-kövcsdi 
ref. gyülekezet okt. 28-án ülte meg temploma százéves 
jubileumát. A szép egyházi ünnepélyen részt vettek az 
egyházmegye esperese, Nyilcos Kálmán és gondnoka, 
Mórocza Kálmán és a szomszéd gyülekezetek lelkészei 
is. Ugyanekkor avatta fel a gyülekezet üj, pedálos har-
móniumát is. A jubiláris istentiszteleten Nyilcos Kálmán 
esperes imádkozott, Szűcs Károly helybeli lelkész prédi-
kált, az úrvacsorát pedig Szüts József alsó-örsi lelkész 
osztotta ki. — A délutáni istentisztelet végeztével a tanítói 
lakáson kedélyes mulatság volt. a mely 200 koronát jö-
vedelmezett. A gyülekezet régi kálvinista buzgósága mel-
lett szép bizonyságot tesz az, hogy az értékes harmónium 
megszerzésén és a 800 kor. értékű közmunkán kivül 
2000 korona ajánlatot tett egy megfelelő, új lelkészi lakás 
építésére. 

New-yorki magyar ref. egyházunk lelkészq. Kuthy 
Zoltán, megnyervén e célra a Memóriái Chapel-t, magyar 
iskolát nyit hivei gyermekeinek oktatására. A magyar iskolá-
ban a magyar iráson és olvasáson kivül oktatást nyernek 
a gyermekek az énekből, a vallástanból és a magyar 
történelemből. — Szívesen üdvözöljük Kuthy Zoltánt a 
e nemes vállalkozásáért. Mint magyar pap hivatását telje-
síti, ha nem csupán a felnőtteket részesíti lelki táplálékban, 
hanem a gyermekeket is gondjaiba fogadja, hogy megtartsa 
őket nemcsak kálvinistáknak, hanem magyaroknak is. 
Isten áldása koronázza működését ezen a téren is! 

I S K O L A . 

Rendkívüli alap- és lelkészi vizsgálat tar tá-
sát ha tá roz ta el a dunamel lék i egyházkerü le t 
f. évi közgyűlése. E r r e a vizsgála t ra azok 
a theológus ifjak, lelkészjelöltek és segédlelké-
szek je lentkezhetnek, a k iknek a közgyűlés e r r e 
külön engedélyt adott . A rendkívül i vizsgálat 
idejéül Szász Károly püspök úr, mint a lelkész-
vizsgáló bizottság e lnöke f. évi december 12-ét 
tűzte ki. 

F a r k a s József jubileumához. A Farkas József 
jubileumi ünnepélyét rendező bizottság már megállapította 
az ünnepély programmját . E szerint az ünnepély f. hó 
22-én, délután 6 órakor a Lónyay-utcai ref. főgimnázium 
dísztermében fog megtartatni, a következő programmal : 
1. Elnöki megnyitó. Baky Gyula gondnok. 2. Az ünne-
pelt meghívása. 3. A királyi kitüntetés á tadása dr. Zsi-
linszky Mihály államtitkár által. 4. Üdvözlések, a) a duna-
melléki egyházker. nevében Szász Károly, püspök, b) a 

budapesti ref. egyház nevében Hegedűs Sándor, főgondnok, 
c) a budapesti ref. theológia nevében Kovács Albert, theol. 
tanár, d) a budapesti ref. főgimnázium nevében Molnár 
Sándor, igazgató, e) az orsz. nőképző-intézet nevében 
dr. Csiky Kálmánné, f ) a volt tanítványok nevében 
Mészáros János, kecskeméti lelkész, g) a mostani tanítvá-
nyok nevében Forgács Gyula szenior által. 5. Az ünne-
pelt válasza. 6. Közének. XG. Zsolt. 9 verse. 7. Fohász, 
dr. Szabó Aladártól. — Az ünnepély után, fél 8 órakor 
társasvacsora lesz az István főherceg-szálloda I. emeleti 
különtermében. Egy teríték ára (italok nélkül) 3 korona. 
Részt venni szándékozók jelentkezzenek Molnár János 
püspöki titkárnál (IX., Kálvin-tér 7. sz.). 

A budapest i tud. egyetem r. kath . theológiai 
f a k u l t á s á n a k ú j j á s z e r v e z é s e . A budapesti tudomány-
egyetem tanácsa már régebb idő óta foglalkozik a róm. 
kath. hit tudományi kar reformálásának kérdésével. A fa-
kultás maga a theológiai karon öt új katedra fölállítását 
tervez:. Már ki is dolgozta erről javaslatát és emlékiratát, 
melyet tárgyalni fog az egyházi főhatóság és a közokta-
tásügyi minisztérium, mielőtt végleges döntés történnék. — 
Hát a protestáns theológiai fakultás kérdésével vájjon 
mikor fog foglalkozni az egyetem t anácsa? 

I s k o l a i a r a n y k ö n y v . Szánthó Albert földbirtokos, 
ki a mult évben halt el, a napokban felbontott végren-
deletében, azon esetben, ha általános örököse, egyetlen 
fia, leszármazó nélkül halna el, a békési ref. főgimnázium 
részére 100,000 koronát rendelt kifizetni. Külön 1000 
koronát rendelt ösztöndíjakra : a csabai földműves isko-
lának pedig 10,000 koronát hagyományozott , s ez alapít-
vány kamatait , addig is, a mig a hagyomány esedékessé 
válik, kifizetni rendelte. 

A debreczeni kollégium Erzsébet királyné 
ö s z t ö n d í j - a l a p í t v á n y á r a eddigelé, tőkében és kamatok-
ban 6150 korona gyűlt össze. Az alapítványról szóló 
oklevelet a gyűjtő-bizottság a kerület jövő évi közgyűlésének 
fogja bemutatni, s a jövő tanévben már meg is nyílik az 
alapítvány. A gyűjtő-bizottság addig még elfogad adomá-
nyokat, s azok nyúj tására ezen az úton is felkéri a 
kollégium jóakaróit. 

Az alsó-szabolcs-hajduvidéki ref. tanító-egye-
s ü l e t , harminc éves fennállását ünneplő jubiláris közgyű-
lését f. hó 26-án H.-Böszörményben fogja mngtartani . 
A jubileumon kivül a gyűlés egyik fontos tárgya lesz a 
tiszántúli egyházkerület tanterv-reviziójának a kérdése. 

Theologiai t a n á r i képesí tések. Az evang. egye-
temes gyűlés ideje alatt, f. hó 9-én tették le képesítő vizs-
gálataikat a pozsonyi evang. theol. akadémia új t aná ra i : 
Kovács Sándor és Hornyánszlcy Aladár. A vizsgálaton, 
br. Prónay D. egyet, felügyelő elnöklete alatt az egyház-
kerületek összes felügyelői és mind a három theol. tan-
intézet tanárai részt vettek. Kovács Sándor ügyeit dr. 
Szlávilc Mátyás, eperjesi theol. dékán, Hornyánszlcy Ala-
dárét Bancsó Antal, soproni tanár ismertette. Előbbi az 
egyháztörténetből, utóbbi az ó-szövetségi tudományokból 
tette le a theol. tanári vizsgálatot. Kovács Írásbeli dolgo-



• 
zatai a következők voltak: A kálvinizmus hódítása Magyar-
országon a XVI. században és A főiskolai ifjúság erkölcsi 
nevelése; Hornyánszlcyé: Nahum magyarázata , s A magyar 
ev. lelkésznevelés a XIX. században. Előbbinek dolgozatait 
Csengey Gusztáv és Mayer Endre eperjesi, utóbbiét Jausz 
Vilmos és Bancsó Antal soproni theol. tanárok bírálták. Ko-
vács egyháztörténelmi dolgozata és Csengeynek arról adott 
bírálata az irodalomban is föltűnést fog kelteni. A jelöltek, 
komoly tanulmányozásra és széles körű irodalmi isme-
retre valló szóbeli előadásaik után, Prónay elnök indítvá-
nyára minden tanácskozás mellőzésével elismerésül egy-
hangúlag, közfelkiáltással jelesül képesíttettek, s az esküt 
is nyomban letették. Szívélyesen üdvözöljük az új pro-
fesszorokat és Isten minden áldását kérjük működésükre. 

A 'Tanítók Lapja* és a belmisszió. A magyar 
ref. tanítók országos egyesületének közlönye, a »Tanítók 
Lapja*, legutóbbi számában (38. szám) igen figyelemre-
méltó vezércikket közöl »Lépjünk a cselekvés terére* 
cim alatt. Lelkesen hangoztatja az egyházépítő belső 
munkásság megkezdését, s magára a munkára nézve a 
következőket mond ja : >Iskolás növendékeinket szoktas-
suk az istentiszteleten való részvételhez, hogy már a 
gyermekkorban érezzék az egyházhoz tartozandóságukat, 
s a vallás vigasztaló, boldogító igazságait fogékony lei-
kökbe véshessék kitörölhetetlenül. — Az iskolát elhagyott, 
serdülő ifjakat se hagyjuk magukra Minden községben, 
városban alakítsunk vallásos társulatokat, hol hetenként 
2—3-szor vallásos iratok, erkölcsi olvasmányok meg-
beszélése, fejtegetése, mindenek felett pedig a ref. egyház 
szimbolikus könyve, a »Helvetica confessió* magyarázása 
lenne napirenden. — A szegények, betegek ápolása, gyá-
molitása végett jótékony egyesületeket kell alapítani. 
Hiszen legtöbb eltántorodót a szegénység visz ellen-
ségeink karjai közé. — S ez egyesületek révén az 
áldozatkészséget nagy mértékben lehetne ápolni, fokozni; 
az ifjúsági egyesületek által pedig a hithüséget szilárdítani 
s a reverzális ellen sikerrel védekezni.® — Ime, igy beszél-
nek már tanítóink is; s a lelkeszek még mindig csak 
eszmecserét folytatnak a felett, hogy mi is az a bel-
misszió! 

EGYESÜLET. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület választmánya 
f. hó 8-án ülést tartott, a melyen az ez évi közgyűlés nap-
jai december hó 8-ra tűzte ki. A gyűlést megelőzőleg, mint 
rendesen, istentisztelet lesz a Kálvin-téri templomban. Az 
egyházi beszéd tartására a választmány Mayer Endre 
eperjesi theol. akad. tanárt kéri fel. Sajnálattal vette tudo-
másul a választmány dr. Szabó Aladár és Gergely Antal 
titkároknak állásaikról történt lemondását, s helyökre a 
közgyűlésnek Csűrös Istvánt és Eördögh Árpádot fogja 
ajánlani. — Nagy örömmel fogadta a választmány Szabó 
Aladar ama bejelentését, hogy az »Otthon«-ra általa gyűjtött 

összeget, a mely a kamatokkal együtt 1570 koronára 
rúg, az egyesület helyiség-alapjára engedi át. Ezzel kap-
csolatban elhatározta a választmány, hogy a közgyűléstol 
nyert felhatalmaztatása jogán egyleti helyiséget fog bérelni. 
Az egylet helyisége a Károly-körúton, a gróf Hadik-fele 
házban lesz, s hiszszük, hogy a külön saját helyiség, 
lényegesen elő fogja mozdítani az egyesület felvirágzását. 
Adja Isten, hogy úgy legyen. 

Az evangélikus ielkészfiakat segélyző egyesület 
az egyetemes gyűlés alkalmával megalakult s megkezdi 
áldásos működését. Az egyesület elnökévé, kezdeménye-
zőjét, veress József orosházai lelkész-esperest választotta 
meg. Isten segedelme és áldása kisérje működésében az 
egyesületet 

A s á r o s p a t a k i ref. n ő e g y l e t okt. 28-án tartotta 
beszámoló közgyűlését Buzo Jánosné elnöklete alatt. A 
mult évi működésről Buza János titkár olvasott jelentést, 
a mely a mellett tett bizonyságot, hogy az egylet a le-
folyt rövid idő alatt is számottevő és áldásos működést 
fejtett ki. 

GYÁSZROVAT. 

Vass Kálmán, a kis-kun-lacházai ref. egyház lel-
késze. hosszas szenvedés után, életének 57-ik évében 
f. hó 12-én elhunyt. Áldás legyen emlékezetén! 

F ő z ő Józse f , a szentesi reform, egyháznak 38 éven 
át közszeretetben működött kántora, f. hó 10-én, életének 
6 l - ik évében elhunyt. Haláláról az egyház elnöksége 
külön gyászjelentést adott ki. Nyugodjék békével ! 

KÜLÖNFÉLEK. 
* S z e m é l y i hirek. Thury Etele, a pápai ref. theo-

logiai akadémia egyháztörténelmi tanszékének új tanára 
f. hó 5-én kezdte meg előadásait. Az új professzort szí-
vélyesen üdvözöljük, s Isten áldását kérjük működésére! 

* A Sárospataki Lapok sajtópere. A Sárospataki 
Lapok f. évi 6-ik számában »Sok jó tanács* cim alatt, 
Latorcaparti álnéven Homoki Antal cikket irt, a melynek 
némely passzusaiban az ügyészség a r. kath. egyház 
megsértését látván, sajtóperbe fogta a cikk szerzőjét. Az 
esküdtszéki tárgyalás mult hó 29-én volt ez ügyben 
Sátoralja-Ujhelyen, a mely Homoki Antal felmentésével, 
végződött .— Örvendünk az esküdtszék felmentő ítéleten; 
de megvalljuk, hogy azt a stílust, a mit Latorcaparti inkri-
minált cikkében használt, nem helyeseljük. Mi szent 
elvekért, az igazságért küzdünk; de küzdelmünkben epen 
azért meg kell őriznünk a nemességet, a mérsékletet s 
nem szabad azt durva ökölharccá aljasítanunk. Ne köves-
sük ellefeleinket e téren: nem méltó az mihozzánk. 

* Ehető szentképek . Galíciában a jezsuiták ehető 
szentkepeket árulnak, a melyeket mindenféle betegség 



ellen biztos óvszerül ajánlanak. Két krajczár az ára egy 
ilyen, finom papirosra nyomtatott képnek, a melyhez 
nyomtatott használati utasítást is csatoltak. A kép bélyeg-
nagyságú és a használati utasítást Solecki Lukács, prze-
mysli püspök imprimatúrája alapján nyomatták. A hasz-
nálati utasítás számos »csodát« is említ. így egy 18 éves 
leányt megharapott egy veszett kutya. Az orvosok elhatá-
rozták, hogy a leányt elaltatják és azután a beleit ki-
szedik, hogy a szerencsétlen kínlódás nélkül haljon meg. 
A beteg azonban előbb Campocavalloba akart menni, 
hogy Isten anyjához imádkozzék. Súrü drótból készült 
szájkosarat kötöttek fejére és három ember vezette. A szent 
szűz előtt egyszerre megszólalt a leány : »Vedd le anyám 
a szájkosarat, nincsen már semmi bajom«. Egy másik 
esetben pedig egy béna szociálista, kocsijából kiszállva, 
mankón ment a kápolnába. Rövid buzgó ima után hirte-
len fölkiáltott: »Csoda történt!* És elvetette mankóját . 
Egyenesen ment ki a kápolnából és a kocsiba akart ülni, 
a mikor elbukott és a lábát törte. Isten büntetése volt 
ez, mondja a nyomtatvány. Bizonyára azért, mert szo-
cialista volt. Ennek a csodatevő szentnek képét rajzolták 
az ehető szentképekre, a melyek két krajcárért meggyó-
gyítanak mindenféle nyavalyát. . . . 

* A S z e n t Baz i l - tár su la t . A »Magyar Szó* nem-
régen rámutatott arra a magyarellenes és szlávosító törek-
vésekre, a melyek a magyar görög-katholikus egyházban, 
az ungvári Szent Bazil-társulat vezetése alatt megindultak, 
s a melyeknek célja nemcsak a magyar liturgia behozá-
sának megakadályozása, hanem a megmagyarosodott ruthé-
nek, sőt a tősgyökeres magyar görög-katholikusok elszlávo-
sítása. A nevezett lap e törekvésekben részességgel vádolta 
FirczáJc püspököt is. A vád Firczákra vonatkozó részének 
igazságát nem ismertük el; de a mennyiben az a Szent 
Bazil-társaságot illette: alaposnak vallottuk mi is, sőt 
nemrégen épen külön cikkben mutat tunk rá e veszedelmes 
törekvésekre. A liberális (?) lapok letagadták a Magyar 
Szó vádjainak igazságát; de hogy a tények előtt mégsem 
zárhatták be szemeiket, bizonyítja a Budapesti Hirlap 
f. hó 5-ki vezércikke, a mely erős támadást intéz a 
Szent Bazil-társulat tagjai és annak vezetői, az ungvári 
professzorok ellen. — Bizony, csak a vak nem látja, 
hogy a nemzetiségi és magyarellenes törekvések az 
utóbbi pár évben erős föllendülést nyertek s a legszemér-
metlenebbúl igyekeznek érvényesülni. Nagyon ideje volna 
már alaposan végét vetni ezeknek a kisded játékoknak. 
A Szent Bazil-társulat működése is azt mutatja, hogy a 
pápás magas klérus csak tétlen szemlélője az egyház 
kebelében folyó veszedelmes üzelmeknek Ha Firczák püspök 
nem részes bennök, a mi felől teljes bizonyossággal meg 
vagyunk győződve, miért nem vet azoknak püspöki hatal-
mával véget? Azt hiszszük, el bírna velők bánni ; mert 
talán csak még nem jutottunk odáig, hogy a nemzetiségek 
és a hazaárulók kegyelmétől függjön a magyarság élete e 
szegény hazában?! 

A D A K O Z Á S . 
A Farkas József ösztöndíj-alapra és ajándékra 

a d o m á n y o z t a k : Koncz Imre 4 k. Mészöly Pál 2 k. 
Gulyás Kornél 2 k. Molnár Sándor 2 k. Bácz Sándor 2 k. 
Székely József 10 k. Sáfár Béla 4 k. Szűcs Kálmán 4 k. 
Kóréh Endre 10 k. Gaál Antal 10 k. Szabó Péter 4 k. 
Kuliffay László 4 k. André Jenő 4 k. Széky Géza 6 k. 
Kádár Lajos 10 k. Varjas Gábor 10 k. Dr. Hegedűs Ist-
ván 40 k. Kovács Bálint 2 k. Patay Gyuláné 20 k. 
Gödölley József 1 k. Kecskeméthy István 10 k. Darányi 
Ignác 20 d. Karap Ferenc 20 k. Vécsey Tamás 10 k. 
Osvald Kálmán 2 k. Varga László 10 k. Horváth Sán-
dor 4 k. Szabadi Béla 4 k. Szabó Géza 3 k. Mády La-
jos 2 k. Kovács Ferenc 2 k. Végh Béla 4 k. Kustár 
Dániel 5 k. Fábián Mihály 2 k. Józan Dániel 5 k. Balla 
Árpád 8 k. Dobos Ferenc 2 k. Cseh Ervin 100 k. Takács 
Lajos 10 k Nagy István 1 k. Kálmán Dezső 3 k. Német 
László 4 k. Bokor József 5 k. Kovács Géza 4 k. Szádeczky 
Béla 10 k. Arany Gusztáv 5 k. Dömény József 2 k. 
Kiss József 5 k. Veszprémy János 10 k. Megyercsy 
Béla 4 k. Baráth Ferenc 5 k. Csertán Márton 3 k. 
Stand Lajos 20 k. Mészáros János 10 k. Szabó Elek 5 k. 
Kálosi József 10 k. Lévay Lajos 5 k. Gózon Gyula 4 k. 
Vörös János 4 k. V. Nagy István 4 k. Halász Zsig-
mond 10 k. Kontra Kálmán 4 k. Szathmáry Sándor 4 k. 
Forgács Endre 2 k. Sántha Károly 2 k. Horváth Sándor 30 k. 
Németh Zsigmond 5 k. Tisza Kálmán 40 k Mayeringh 
Károly 20 k. Benedek Antal 10 k. Turóczy Adolf 10 k. 
Pátkay János 2. Kontra János 3 k. dr. Hegedűs Gyula 
és Kálmán 10 k. Dr. Nagy Zsigmond 10 k. Az orsz. nő-
képző egyesület tanítónő képezdéjének IV. oszt. 20 k. 80 f. 
Papp Károly 20 k. Szűcs Sándor 4 k Keresztesi Samu 10 k. 
Vass Kálmán 10 k. Dömők Péter 20 k. Kálmán Gyil-
la 3 k. gróf Teleki József 50 k. Kelecsényi Zádor 20 k. 
Haypál Benő 22 k. Varga Albert 20 k. Varga Irén 20 k. 
Varga Hona 20 k. Varga Lujza 20 k. Nagy Dezső 20 k. 
Hegedűs Károly 20 k. Aebly Frigyes 20 k. Sigray Pál 20 k. 
Balogh Albin 10 k. Török Árpád 2 k. Kun Gyula 10 k. 
Barkassy Géza 200 k. Orsz. nőképző tanitóképezdéje 50 k. 
Fehér Gyula 2 k. Szánthó Géza 10 k. Komáromy Lajos 10 k. 
Varsári Benő 10 k. — E második közlés összege 1284 k. 
80 /"., az első közléssel együtt 2605 korona 80 fillér. 

Szerkesztői üzenetek. 
Cs. L. A. -Szántó A cikket megkaptuk; de még 

eddig nem volt időnk átolvasni. Egy kis türelmet kérünk, 
annyival is inkább, mivel Tárca-rovatunk, a melybe a 
cikk illik, jelenleg túl van halmozva. 

Cs. L. Lepsény . Megkaptuk, s mihelyt sorukat 
ejthetjük, jönni fognak. 

Sz . M. Eperjes . Megkaptunk mindent. Az egyiket 
a d j u k ; a másik és a régi harmadik, mihelyt lehet, jönni fog. 

L. L. S á r k e r e s z t u r . Megkaptuk. Az egyik egészen 
jön már e számban ; a másik befejezését csak a jövő 
számban adhatjuk. Köszönet és üdvözlet. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNBZKY VLKTOK CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Előfizetés i ára : 
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Egyes szám ára 40 fll 

UDAPESTI theológiai akadémiánk szép 
ünnepet ült e hó 22-én. Legidősebb 
tanárát , a prot. theológiai tanárok 
Nesztorát ünnepelte, a kit tanár i mű-
ködésének 45-dik évfordulója alkal-
mából királyi tanácsosi cimmel tűn-

tetett ki a király; a kinek nevét két ezer koronás 
ösztöndíj-alapítványnyal örökítette meg a duna-
melléki egyházkerület és a budapesti egyház-
község, s a kit társai, tanítványai és tisztelői 
közadakozásból közel három ezer korona ér tékű 
ajándékkal leptek meg. 

Mindenki örült ós mindenki ünnepelt jó 
Farkas Józsefünk körében, mert mindnyájan 
nagyon szeretjük őt. 

Mi, e Lap irói és olvasói is ünnepel jünk, 
mert Fa rkas József a mienk is. Régi munka-
társunk ő. Ékes tollában, nemes szivében, esz-
méltető cikkeiben (kivált a régebbi időben) mi 
is sokat gyönyörködtünk. Szerkesztőségünknek 
is szeretett Nesztora ő. Lapunk bölcsejét sokat 
ringatta, a növekedő kisdedet sokszor dajkálta, 
ápolta, a heves ifjút sokszor mérsékelte a hat-
vanas-hetvenes évek theológiai forrongásai között. 

Én is ünnepellek téged, kedves Mesterem! 
Te voltál vezérem a történelem tömkelegében ; 
te voltál irányitóm az egyház nagyjainak érté-
kelésében, az egyház derűs és borús múltjának 

méltatásában ; te voltál mesterem, első oktatóm 
az irás, a sajtó titkainak elsajátításában. Most 
is kegyelettel őrzöm e Lapba (Marburgból 
1874-ben) küldött első dolgozatomra irt buzdító 
kritikádat. Köszönet neked a jó tanácsokért . 

Én is ünnepellek téged, kedves Taná rom! 
Lelkiismeretes, szorgalmas, hűséges tanárom 
voltál nekem is, s annak a több száz lutheránus 
ós kálvinista lelkész- és tanár- társamnak is, a 
kik 45 év lefolyása alatt lábaidnál ültünk és 
oktatásaidra figyeltünk. Figyeltünk, mert szeret-
tünk. Szavad, tekinteted, bánásmódod kifejezte 
rokonszenves tanári egyéniségedet. A ki nem 
tudós pedantériával, nem parancsoló fellépéssel, 
hanem a szives szeretet melegével oktatsz, irá-
nyítasz, eszméltetsz és lelkesítesz. Szerettünk, 
mert jóságos lényedből kiéreztük a kiáradó 
viszont szeretetet ; szerettünk, mert tapasztaltuk, 
hogy te már előbb szerettél minket. 

Én is ünnepellek téged, derék i rótársam! 
A ki az egyházi történet alakjait ragyogó 
tollal, mesteri jellemző erővel úgy tudod meg-
szólaltatni, hogy olvasásukon okul a tudós, 
tanul a tanulóifjúság, épül a nagy közönség. 
Könyveidből (a melyek több kötetre* terjednek), 

* Ker. Egvháztörténelem 2 köt.. Bibliai Régiségtan. Hibliai 
Földrajz. Kálvin élete, Magyar Prof. Egyháztörténet, Pesti Egyház 
101 éves története, Az Úr Siona stb. 



Ünnepi beszéd. 
(A budai reformációi emlékünnepen, 1900. okt. 31-én elmondva.) 

szerkesztéseidben (Keresztyén Család, Árvaházi 
Naptár , Pal las Nagy Lexikona theol. cikkei) 
nemcsak a tudós szabatos i smerete i t közlöd 
olvasóiddal, hanem népszerűsí tő műveidben (Ur 
Siona, Koszorú-füzetek, Diósi Márton cikkek) 
a r r a is jó példát adtál, hogy lehet a neki való 
szóval a nagy közönség, az i f júság és a nép 
lelkéhez férni. 

Én is ünnepel lek téged, pára t lan Kollégám ! 
A kivel 23 év óta együt t munká lkodom a pap-
képzés és az irodalmi eszmél te tés szép munka-
mezején, s a kivel minden k a r t á r s u n k n a k min-
denha szép és békességes vala az együt t lakozásunk. 
A ki soha senkiönket tudva meg nem bánto t tad 
és a ki, ha valamelyőnktől netán bántódás t 
vettél, azt nemes lélekkel mindig felejteni és meg-
bocsátani tudtad. Nagy dolog ez a mai szerete t len, 
irigy s versengő világban, s nagy dolog az kivált 
a tanárok civódásra hajló coetusában. Te vagy, 
te vagy, jó Nesztor, köztünk, ka r t á r sak közt a 
béke apostola és a szeretet köteléke. 

Én is ünnepel lek téged, ünnep lem benned 
az embert. A jóságos, a kedélyes, a szel lemes 
embert . Is tennek nagy lelki erővel megáldot t 
emberé t . A kinek bőven ki jutot t az élet gond-
jaiból és terheiből , s a ki mégis vidám, erős és 
fá radha ta t l an tudsz lenni. A ki örök ifjú kedé-
lyeddel, szikrázó szellemeddel, k i fogyhatat lan t ré-
fáiddal kifogsz az öregségen és nem engeded, 
hogy mi i f jabbak körülöt ted megvénül jünk . A 
ki korban Nesz torunk vagy, de lélekben, kedé-
lyességben legifjabb, legüdébb, legfr issebb. T a r t s a 
meg a jó Isten még sokáig nálad ezt a nagy 
á ldásá t ! 

É r d e m e s közmunkás t , derék taní tómester t , 
jeles irót ós pára t lan ember t tűn te te t t ki te 
benned a királyi kegy, s ez szép megt isz te l te tés 
a világ szerint. De a lelkes, a hálás, az igaz 
szerete tnek clZ cXZ erkölcsi koszorúja , a melyet 
társaid, taní tványaid és tisztelőid serege font 
őszülő homlokod k ö r ü l : b izonyára szintén királyi 
ki tüntetés, amaz erkölcsi világból való tisztelet, 
a melyet egyedül csak a szerető szivek rokon-
érzése és há lá ja osztogat. Te megér ted , s meg-
érdemel ted ezt a k i tün te tés t is, a melyre nagyon 
sokan vágynak, de nagyon kevesen ju tnak el a 
ha landók közül. 

Élvezd sokáig t ieidnek ezt a k i tűn te tő sze-
re te té t , a mely az életnek örök kútfejéből fakad, 
az isteni kegyelemnek ama k iapadha ta t l an for-
rásából, a mely téged eddig megtar to t t , s a mely 
hogy minél tovább él tessen még, igaz szivből 
k ivánja há lás taní tványod, szerető ka r t á r s ad 

Szőts Farkas. 

Mit jelent e n a p ? Századok fenséges képei vonul-
nak el lelkem előtt : az emlékek egész forgataga zúg át 
valómon. Egy egyszerű szerzetes magános cellája mélyén 
egy régi bibliára akad . . . Olvasni kezdi. De már lel-
két mélyen meghatott hangulat verte föl: szeretett barát-
ját váratlanul villámcsapás sújtá le oldalán. Az Úr a 
maga félelmetes vesszőjével, — melyet leborulva kell, 
mint szeretetének jelét megcsókolnunk, — megérinté az 
ő mélységes érzelmekben mérhetetlenül gazdag szivét: 
megnyilatkozott benne, mint Pálnak a damaskusi úton. 
És e hangulattal olvas, olvas . . . Csudálatos világ tárul 
fel előtte. Hasonló bűbáj fogta el, mint a mit a renais-
sance szép mondája mesél Júliának, Claudius leányának 
elbűvölő hatásáról, kit egy sarkophágban feküdve ügy 
találtak, hogy drága kenőcsök megvédték a rothadástől. 
Az ifjúkor pirja még látszott arcán s ajkán mosoly 
lebegett; szeme, szája félig nyitvák. hosszú haja pedig 
vállaira omlott. Tüstént a Capitoliumra helyezték át s 
ekkor megkezdődött Róma minden részéből a búcsújárás, 
hogy meglássák a régi pogány világ szentjét. A lelkesült 
imádók szemében szépsége felülmúlt minden képzeletet, 
minden leírást. Valóságos bálványimádás vett erőt az 
embereken. A pápának titkon eí kellett temettetnie ez 
eszményi szépséget, hogy ne ártson a vallásnak; föltámadt 
a test szépsége, mint Symonds szépen m o n d j a : »ünne-
pelték a test föltámadását, mely a pogány világ egybe-
omlása óta szőrcsuhával, halotti lepellel volt körül-
pólyázva«. 

Luther előtt nem a test, nem a világ bűbájos 
szépsége, nem a természet eszményi tökélye, de a földi 
élet esendő, hitvány formáját felöltő Isten jelent m e : 
bámulatos ragyogásban. Pál apostol rómabeliekhez kül-
dött levelének alapkérdése, mely a Luther lelkében már , 
mint Szent Ágoston alapos ismerőjében korábban is 
felvetődött: többé nem a skolasztikus bölcsészet érdekes 
tételeként, de mint élet és halál örökké megoldatlan és 
mégis örökké élő kérdése, melyhez van kötve az üdvös-
ség, vagy az elkárhozás : a biblia olvasása közben meg-
döbbentő hatalommal rázta meg. E kérdés igy hangzot t : 
Hit, vagy a Cselekedetek által nyerjük el az üdvösséget ? 
A középkori r. katholikus egyház kizárólagos tekintélye, 
megközelíthetetlen hatalma előtt megalázkodó szegény 
szerzetes a vezeklés, a bőjtölés, a jó cselekedetek által 
az egyház hajóján törte magát az üdvözülés rejtélyes 
kikötője felé . . . A bibliát egész összefüggésében olvasva : 
új világot fedez fel . . . Fényes hazugság, mi körülveszi. 
Óriás ellentét, megtagadása ép azon vallási igazságok-
nak, melyeket most, e meghatott hangulatban olvas; óh 
nem olvas, de látva lát és megdönthetetlen valóságnak 
érez. Ábrahám kész volt feláldozni fiát, mert hitt az Úr 
Ígéretében. És mégis a zsidó vallás a törvény ezer apró 
kötelékével köté a választott nép lelkét a betűhöz. És ő 
mit tapasztal ? Nem is a betű uralkodott, hanem az em-
beri hagyomány szövevényes űtvesztőjén, járószalagon 
vezették a népeket. Luther lelkében a betűk égni kezdtek; 
bámulatos fény tölté be, mert e betűk az első nagy ki-
jelentés korszakának emlékét varázsolták elébe. Egy könyv 
a maga kibeszélhetetlen rejtélyes titkaival, igazi revelá-
ciójával átalakítá egész valóját. Fölveti az üdvösség kér-
dését és egész lényének benső, odaadó, lángoló meg-
győződésével igy felelt meg reá : nem a törvény betűje, 
de lelke kötelez! E lélek: a hit. A hit az Isten kegyel-
mében, melyhez sem cselekedettel, sem áldozatokkal, sem 



vezekléssel, sem bőjtöléssel, sem angyali közbenjárással, 
sem az egyház összes szakramentumaiva! egy lépéssel 
sem közeledünk, csak az egyéni hit erejével, ha egygyé 
leszünk a Jézussal; mert »ha az ő halálának hasonlatos-
sága szerint ö belé oltatván, vele egygyé lettünk, bizo-
nyára az ő feltámadásának hasonlatossága szerint is ő 
vele egygyé leszünk* (Róm. VI. 5.); »hogyha meghal-
tunk a Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele*. Mint 
közvetlen közelségben érezte a Megváltót: végigjárta lelke 
az ő kálvária útját, vele halt meg, hogy vele támadjon 
fel. Az isteni kegyelem, kizárólag az isteni kegyeim! Óh 
mily hamis világításba helyezik, de hányszor a hitvallást 
a tudomány emberei, a protestantizmus külső és belső 
ellenségei! Kálvin odáig ment, hogy Szent Ágoston azon 
tételét, mely szerint a Szentlélek által megsegíttetvén, a 
mi közreműködésünk is ér valamit, úgy értelmezi, hogy 
Isten segelye nélkül nemcsak nem győzhetünk, de még 
nem is küzdhetünk. Kálvin egy logikus fő kérlelhetlen 
következetességével a predestináciot hirdette. Készakarva 
érintem e mélységes theologiai kérdést, melyet laikus 
létemre távolról sem merek megoldani; de érintem, mert 
keresem azon hangulat kulcsát, mely Luthert 1517 októ-
ber 31-én arra a félelmetes lépésre kényszerűé, hogy a 
wittenbergi vártemplom aj taján kiszegezze 95 tételét, 
melyeken mint vörös fonal, mint a legszentebb igazságok 
gyöngysorát összetartó fonál, az az alaptétel vonul át, 
melyet Pál apostol tömör erővel és félremagyarázhatatlan 
bizonyossággal e mondattal fejezi ki: »Az igaz ember 
hitből éU (Róm. I. 17.) Képzeljük el csak Luthert : e 
megnyilatkozott igazsággal lelkében, ez ellenállhatatlan 
meggyőződés kényszerítő erejével eltelve, meghallja, hogy 
Tetzel üdvösséget hirdet, bűnbocsátó cédulákat árul. 

Ez ünnepélyes óráhan sokkal jobban áthat a vallásos 
hangulat a maga szentségével, mintsem a középkornak 
a jó cselekedetekről, sőt a szentek fölösleges jó cseleke-
deteinek üdvezítő hatásáról közönségessé vált fölfogást 
akár gúnynyal, akár csak bírálattal is említsem. Én nem 
kifelé beszélek, én nem a mi protestáns hitünk misszio-
náriusaként szólok, — az eszmék fejlődésében minden 
nézetnek megvan jogosultsága, megvan határa, megvan 
értéke, — én csak Luther hangulatát akarom éreztetni, 
mert magam is azt érzem át e pillanatban. 

A római egyház egész szervezetének, a klérus kivált-
ságos hatalmanak szegletköve porlik szét, ha az egyén 
az Isten irgalmaban bízva, a saját, hitéletével válthatja 
meg magá t ; az Úr irgalmára bízván magát, azon édes 
hitben, hogy a Jézussal eltemettetett és vele föltámad. 

Hányszor megvitatták a szabadakarat kérdését?! 
Ágoston és Pelagius kora óta a középkori theológia 
allandó kérdése volt. És milyen más jelentőséget nyer e 
kérdés Erasmus és Luther ellentétes megvilágításánál. 
Erasmus feleslegesnek tartá a reformációt és a szabad-
akaratot hirdette. Luther de servo arbitrio ir . . . . És 
hogyan történik, hogy a liberális felfogassal épen ellenkező 
eme felfogás hirdetőjenek 95 tetele kezdőpont az emberi-
ség felszabadulasának történetében ? Tizenhét év múlva 
lesz ama bátor felfogás 400 éves fordulója és ma már 
látjuk, hogy azok a népek, a melyek elfogadták a pro-
testáns világnézet alapjául szolgáló hitet: a szabad intéz-
mények drága birtokához százados tusáknak, vérük onta-
sának árán eljutottak. Óh, mert kimondhatatlan különbség, 
archimedesi pont, melyről a középkor egész világa kifor-
gattatott tengelyéből az ez egyetlen alaptétel : téged semmi 
egyházi hatalom áldása meg nem áldhat, átka el nem 
Ítélhet, téged az Isten Ítélőszéke vár ; nincs védelmeződ, 
nincs közbejárod, csak az isteni kegyelem van. melyet 

számodra az Ur Jézus vére szerzett meg; de az Úr 
Jézusban kell eltemetve lenned, hogy benne feltámadj a 
te egyéni hited, egyéni felelősséged erejével. És itt van 
a nagy kérdés. 

Egy szép legenda szerint Agbar, Edessa fejedelme 
egy hires festőt küldött, hogy Jézus arcát lefesse, mert 
az a hit volt elterjedve, hogy a ki ez arcra néz, meg-
gyógyul. A festő nem birta lefesteni : oly csodás fényben, 
oly rejtélyes világosságban tündöklött. Ekkor Jézus kendőt 
kér el tőle. Megmossa a rcá t ; beletörli a kendőbe és e 
kendőn át ragyogott az ő fenséges arca. 

A protestáns népek e fenséges arcra irányítják sze-
müket. Ez a századok fátyolán keresztül ragyog előttük. 
Látszólag visszafelé néznek . . . és itt van újra egy 
szempont, mely a misztikus felekezeteket már Luther 
korában megtéveszté. Nálunk a szombatosok rajongása 
megható. A zsidóskodó felekezetek törekvése, őszinte, 
igaz buzgalma igazán csodálattal tölt el. Mindig is gazdag 
forrása volt a protestáns papság igehirdetésének az ószö-
vetség népének fenséges könyve, varázserői gyakorolt az 
első keresztyén egyház megragadó igazsága. Szépen 
mondja Wesley Károly angol költő : 

Arany idők dicső kora, 
Választolt szent nép ez vala, 
Oh hol keressük, hol mi hát 
E szent seregnek nyomdokát ? 

De nem ez a protestáns felfogás ereje teremti át 
a világot. Ebben lehet sóvárgás, lehet epedés, lehet ra-
jongás; de nincs erő, nincs a jövő sorompója elé bátor 
lepésre késztető hatalom. A jövendő rejtélyes leplein át 
ragyogjon elénk a Jézus. És engedjék meg nekem, hogy 
az én egyéni felfogásomat, a hogy mondani szokták, 
kálvinista őszinteséggel fejezzem ki. Nekünk az eljövendő 
Krisztusra kell irányoznunk tekintetünket; nekünk örök 
adventet kell átélnünk. Ne gondoljuk, hogy a XX. század 
küszöbén léteznék oly rajongás, mely csudálatoskepen 
átvarázsolná az első keresztyén egyház hitközösségét, 
mely a kulturának mai bámulatos gazdagságával szemben, 
levetkőzvén annak minden vívmányát, szerény alázattal 
ismét felélesztené az első keresztyén egyház hitéletét még 
külső formájában is. Hiszen a középkori szerzetesség 
igazan megható legendáiból láthatjuk, hogy a mult e 
visszasovárgása mire vezet. Nem! E nagy nap szent em-
lékére mondom : a protestáns hitéletet csak megindult, és 
ennek folyton erősbödnie, folyton fejlődnie, újabb meg újabb 
formában mindig a valósulás felé törnie kell. Az Isten 
mélységeit kell kutatni. Mily szent áhítattal volt eltelve 
Luther a biblia minden sora, minden betűje iránt, és 
Jakab apostol levelét mégis Strohepistel-nek merészelte 
nevezni; mert úgy érezte, hogy a hit által való megiga-
zulással ellentétben álló eszméket hirdet. Luther az Isten 
mélységeinek kutatását minden egyes hivőre bizta; Luther 
a klérus fogalmát az egész népre kiterjeszté. 

(Vége köv.) T)r. Hegedűs István. 



I S K O L A Ü G Y . 

A gimnáziumi tanterv-revizió kérdéséhez.* 
Vélemény az egyetemes tanügyi bizottság előadói tervezetére a 

gimnáziumi tanítás-rendszert illetőleg. 

A Ref. Egyetemes Tanügyi Bizottság gimnáziumi 
taní tásrendszer- tervezetének vizsgálatánál mindenekelőtt 
két elvi kérdés t isztázását tar t juk szükségesnek. 

Az egyik az önálló ref. gimnáziumi taní tásrendszer 
a lkotásának szükségességét illeti. Ugyanis jelen körülmé-
nyeink között, midőn egyfelől az állam rendelkezése és 
vezetése alatt álló iskolák, kedvezőbb anyagi helyzetüknél 
fogva, domináló erővel i rányí t ják a magyar közoktatás 
ügyét és jelenleg épen közeledést t anús í tanak a régi ref. 
tanterv felé; másfelől pedig ref. iskoláinknak is tú lnyomó 
többsége, az á l lammal kötött szerződésnél fogva, az állami 
tanterv követésére kötelezte m a g á t : méltán kérdésbe tehe-
tőnek és megfontolandónak tart juk, hogy váj jon célszerű 
és helyes dolog-e azt a néhány intézetünket, mely még 
államsegélyt nem élvez, csak va lamennyi re is önálló 
tanrendszer által kiszakítani abból a szellemi kapcsolat-
ból, melyben a tanár-képzés közössége s ugyanazon célok 
szolgálata folytán továbbra is maradn ia kell az állam-
segélyes testvéri intézetekkel, távolabbi fokon pedig az 
állam rendelkezése és vezetése alatt álló iskolákkal? 

Nem az országos törvényekben biztosított autono-
mikus jogainknak fe ladásá ra aka runk ezzel célozni. Elis-
merjük, sőt hangsúlyozzuk, hogy reformált egyházunknak 
létérdeke, hogy befolyást gyakoroljon azoknak az intéze-
teknek a szellemére, a melyek intelligens közönségét 
nevelik s a melyeknek fenn ta r tásá ra annyi anyagi áldo-
zatot hoz. Ennek a befolyásnak érvényesí tésére azonban 
ma már nem elegendő az önálló ref. tanrendszer , mert 
ennek úgyis csak az államsegélyt nem élvező iskolákban 
volna érvénye, mig az államsegélyes g imnáziumok e 
tekintetben jó formán kis iklanának egyházunk befolyása 
alól. Másfelől pedig nem is a lkotható oly tanrendszer , 
mely a t ananyag megválasz tásában az állami tanterv 
követelményeinek, meg az egyházias nevelés érdekeinek 
is egyaránt megfeleljen, mert ez okvetlenül túl terhelésre 
vezetne. És véleményünk szerint nem is a tanrendszer, 
hanem a rendszerbe a tanár által öntött elevenítő lélek 
biztosí that ja legjobban a nevelés i rányát . Már pedig a 
nevelés szellemének irányelvei sokkal részletesebben és 
behatóbban foglalhatók egy céltudatos »Utasítás« kere-
tébe, mint akármiféle tanrendszerbe. 

A mi nézetünk azért az volna, hogy iskolai au tono-

* E »Véleményt«-t kecskeméti ref. főgimnáziumunk tanári 
testülete azzal a célzattal küldötte be lapunkhoz, hogy mielőtt a 
tanterv-revizió kérdése az egyet, tanügyi bizottságban érdemlegesen 
tárgyaltatnék, az, az eszmék tisztázódása végett, megelőzőleg egy 
kis hírlapi mozgalmat támaszszon. Szivesen adunk azért neki helyet, 
és a hozzászólásokra készséggel ajánljuk fel Lapunk hasábjait. 

Szerlc. 

mikus jogaink fenn ta r t á sa mellett, sőt épen e jogra t ámasz -
kodva, mondja ki legfőbb egyházi ha tóságunk, az Egyetemes 
Konvent az állami tantervnek kötelező használa tá t minden 
g i m n á z i u m u n k b a n ; és azu tán készíttessen egy, a protes-
táns nevelés elveit és követelményeit lehetőleg minden 
h u m á n tárgynál kidomborító, de egyébként a taní tás egész 
rendszerére kiterjedő »Utasítás«-t , a melynek méltó figye-
lembevételére s ily módon a protestáns szellemű nevelés 
biztosí tására kötelezhetné államilag segélyezett intéze-
teinket is. 

Ebbe az »Utasí tás«-ba felvehető volna az Egvelemes 
Tanügyi Bizottság előadói j avas la tának prof. vonatkozású 
tananyag-megha tá rozásából is annyi , a mennyi az állami 
tanterv kereteit nem bont ja meg és az ott kitűzött cél 
elérését nem kockázta t ja . Hogyan és milyen ter jedelem-
ben ? — kitűnik az alábbiakból, az egyes tantárgyak 
vizsgálatánál. 

Említettük fentebb, hogy ily, egyházi különleges 
érdekeinket is tekintetbe veendő »Utasítás* k ibocsátására 
Egyetemes Konventünket tar t juk illetékesnek. Tudjuk ugyan, 
hogy az Egyetemes Tanügyi Bizottságnak a m a kijelentése, 
mely szer int a Konvent ha tá rozza meg az egyes tan tá rgyak-
ban az egész tanfolyan alalt elérendő célt és a megszer-
zendő ismeretek mértékét , mig a tantervet az egyház-
kerületek állapít ják meg, összhangban van egyházi tör-
vényeink rendelkezésével : mindazáltal nem habozunk 
kijelenteni, hogy a kerületek jogainak ez a, kétségkívül 
törvényszerű visszaáll í tására nagy és há t r ányos vissza-
esést je lentene az eddigi, közel két évtizedes gyakorlat tal 
szemben, mely a konventi tantervet tette kötelezővé 
hazánk minden ref. i skolá jában, még az 1891/93-iki 
zsinati törvények életbe lépte óta is, habá r e törvények 
473 . pa rag ra fusának 2-ik bekezdése a tanterv megálla-
pítását az egyes egyházkerületekre bízta. 

És épen erre a körü lményre vonatkozik a m a másik 
elvi jelentőségű kérdésünk, a melynek t isztázását jelen 
véleményünk kezdetén szükségesnek mondot tuk . 

Nem ta r tha t juk ugyanis, sem egyházunk és isko-
láink érdekével, sem korunk egységesítő és összpontosí tó 
törekvéseivel megegyeztethetőnek annak a régi á l lapotnak 
a visszaáll í tását , hogy mást t an í t sanak ugyanazon fokon 
a debreceni kollégiumban, mint a sá rospa tak iban ; hogy 
a kerületek ha tá ra i ismét választófalként emelkedjenek 
fel testvér-intézeteink között, a melyeknek a közös cél 
szolgálata és egymás támogatása végett közös eszközökre 
s ezek között a tan tervben is egyöntetűségre kellene 
törekedniök. Elszigetelni intézeteinket egymástó l ; meg-
nehezíteni az egyik intézetből a más ikba menő tanulók 
m u n k á j á t ; rontani a kerületenként változó tantervből 
szá rmazó kellemetlenségek által a közönség jó vélemé-
nyét iskoláink felől; különféleséget teremteni ott, hol eddig 
egység volt, ' s bénítani ily módon az egyöntetűségből 
s zá rmazó e rő t : nem lehet fe ladata egyházi kormányunk-
nak. Épen ezért ismételten hangsúlyozzuk, hogy az e lmon-
dottak tekintetbevétele mellett, s az eddigi gyakorlat 



alapján egyedül és kizárólag Egyelemes Konventünket 
tart juk illetékesnek egy fentebb vázolt szellemű >Utasítás«-
nak, vagy esetleg tantervnek minden kerületre kötelező 
erővel leendő kibocsátására. 

Emez elvi kérdések felvetése s azokra vonatkozó 
véleményünk elmondása után, általánosságban tekintve, 
elismerésünkkel adózunk az Egyetemes Tanügyi Bizottság 
munkála tának, különösen abból a szempontból, hogy az 
új állami tanterv keretébe igyekezett beolvasztani, mintegy 
kiegészítőlég, azt a tananyagot, melyet az egyházias 
nevelés szempontjából felvenni jónak látott. Helyeseljük 
azt is, hogy mig a humán tárgyakat prot. vonatkozású 
tananyag felvétele által szorosabb kapcsolatba hozza a 
vallásos nevelés érdekeivel, addig a reál tárgyakat, az 
elérendő cél és a tananyag szempontjából egészen az 
állami tanterv szerint kívánja taníttatni. 

A részleteket illetőleg megjegyzéseinket, s esetleg 
kifogásainkat a következőkben kívánjuk előterjeszteni. 

I. A vallás és ének tanítását illetőleg, ugy a cél 
kitűzése, mint a tananyag megválasztása és csoportosítása 
tekintetében helyesléssel és megnyugvással fogadhatjuk 
mind azt, a mit a Tanügyi Bizottság előadói tervezete 
javaslatba hoz. Különösen a vallástani tananyag koncen-
trikus elrendezésétől és a többi tantárgyakkal kapcsolatba 
hozásától várjuk a vallástan tanításának intenzivebbé 
tételét. Ámde keresztyén tanoknak akármily beható isme-
rete sem biztosíthatja még magában a keresztyéni érzés-
és gondolkozás mód meggyökereztetését. A hitélet ébresz-
tésére nem tartjuk kielégítő eszközöknek még az ifjúsági 
istentiszteleteket sem; nem, kivált mai alakjokban, midőn 
azok a templomi istentisztelet sablonos formáiba öntve, 
első sorban tanításra szolgálnak, a kedélyt pedig vajmi 
kevéssé foglalkoztatják. Tanítás és okoskedás által vallásos 
kedélyt nevelni nem lehet. Eddig is az volt a vallástaní-
tásunk hibája, hogy csak tanítottuk a növendékeket a 
keresztyén tanokra, de a vallásos érzés és nemes elha-
tározások gerjesztésére eszközeink és intézményeink nem 
voltak. Ezeket kijelölni és megteremteni egy Tanrendszer 
feladata nem lehel; egy »Utasítás« keretében legalább 
nagy vonásokban körvonalozható. 

Ilyen eszköznek tekintenők pl., ha a vallástanárok 
nemcsak a tanításra kijelölt órákon, hanem azokon kivül 
is módot és alkalmat találnának arra, hogy növendé-
keikbe élő keresztyenséget csepegtessenek. Már az iskolában 
lehetne társulati úton, pl. a biblia-olvasó órák rendszere-
sitese által munkás és érdeklődő tagokat nevelni a 
helyenkint megindult keresztyén ifjúsági-egyleteknek. Ének, 
imádság, szavalat, eszméitető magyarázatok és rövid elbe-
szélések egy-egy bibliai órán a minden kényszer nélkül 
egybegyűlő ifjúságra maradandóbb benyomást gyakorol-
nának az iskolai taní tásnál ; legalább ez» bizonyítja az 
ónképző-körök példája. Sőt az alsó osztályok istentiszte-
letét egyszerűen be lehetne olvasztani az ily módon 
szervezett bibliai órakba. Mert a rendszeres egyházi beszédek 

• itt, a kitartó figyelem hianya miatt, hatástalanul repülnek 

még el a gyermekek feje fölött. Egyszóval mi ilyen és 
ezekhez hasonló intézmények által szeretnők biztosítani 
gimnáziumunkban a vallásos érzület nevelését. 

(Folyt, köv.) 

T Á R C A . 

A k o r a l l o k . 
(Mese.) 

Egy fürge lazac, — kék a háta. 
Oldalt ezüstösen tarkázva, 
Poprád vizéből kéjútra kél, 
Sok érdekeset lát és megél. 
Végre kijut a sík tengerre, 
A hová néz, nincs part semerre, 
Fenséges, igéző látomány: 
Hajó ring a hullámok ormán; 
Csodás és rejtelmes alakok 
Szántogatják a kéklő habot, 
Míg lenn a mélyben, mint varázslat, 
Egész viruló erdő támad, 
A mely, mintha gyökeret verne, 
Olt áll mozdulatlanul egy helybe. 
>No, ezt közelről meglekintem!« 

Szól a lazac és alá libben. 
De csak most áll el szeme-szája: 
Hisz' az a korallok hazája! 
Örömben, búban együtt élnek 
Milljó szám' e parányi lények, 
Hűn az anyaszirthez tapadva 
S el nem hagyva egy pillanatra, 
Bölcsőjük', sírjuk1 ott építik. 

Csodálva mond a lazac nekik : 
»Szó, a mi szó! Művetek remek. 
Szívesen kalapot emelek : 
De egy előttem érthetetlen, 
Hogy mi hasznotok néktek ebben ? ! 
Lám, én kedvemre utazgatok, 
Ma itt, holnap meg amott vagyok; 
Nyáron a tengeren fürdőzöm 
S nem térek vissza, csak majd őszön ; 
A tél zordon az én hazámba', 
A víz jégpáncélba van z á r v a ; 
De tavaszszal jön a víg élet, 
Mikor a természet foleled, 
Annyi a zsákmány, szinte csoda, 
Kirándulgatok ide s oda, 
És ha mindezt otthon megúnom, 
Megint csak a tengerbe úszom. 
Nekem nyílik minden szép virág, 
Mert arra való e szép világ, 
Hogy el egy percet se veszítsünk! 
Miért nem követtek ?« 

»Nem érünk rá : 
Mi egy új világot építünk*. 

Albert József. 



B E L F Ö L D . 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
Hivatalosak és kiküldöttek nagy számmal jöttek 

össze f. hó 14-én Debrecenben a tiszántúli egyházkerület köz-
gyűlésére, s a 3 napon át tartott tanácskozásokban mind-
végig kitartó érdeklődéssel vettek részt. Jól esik ezt hir-
detnünk, mert bizony úgy szokott az lenni nálunk, hogy 
a gyűlés harmadik napján a terem már kong az üres-
ségtől. 

Kiss Áron püspök imádsággal nyitotta meg a gyű-
lést. Aztán a lojalitásnak hódolt a kerület, a mikor gróf 
Dégenfeld József főgondnok indítványára elhatározta, 
bogy a trónörökösnek, házassága alkalmából, a kormány 
útján szerencsekivánatait fejezi ki. Majd elparentálta 
Lukács Dániel volt heves nagykunsági esperest és szíve-
sen üdvözölte s erősítette meg Szikszay Zoltán máramaros-
ugocsai esperest. 

A tárgysorozat rendjén nagyérdekű kérdések merül-
tek fel s nyertek beható tanácskozás után, részben vagy 
egészben megoldást. 

Az esperesi kar a lelkészi nyugdíjintézet felállítá-
sára adta be véleményes javaslatát. É szerint az intézet 
létesítésére szükséges jövedelmi források lennének : a kon-
gnia, a domesztika, államsegély, gyámtőke és a tagok évi 
befizetései. A lelkészek jövedelmük V3-át fizetnék belépő 
dijul, s az egyházak évi 2°/0-os járulék befizetésére 
köteleztetnének. A javaslat az egyházmegyékhez küldetett 
le hozzászólás végett. 

Rendkívüli államsegélyben részesített a kerület, 
5 0 — 5 0 koronával 34 lelkészt, 22 tanítót, összesen 58 folya-
modót. Közalapi-segélyre ajánlott 100 egyházközséget 
17,600 koronával és 3 belhivatalnokot 400 koronával. A 
ref. segélyegylet útján 77 egyház részesült 9050 korona 
segélyben. 

Hosszantartó és nagyarányú vitát idézett elő gróf 
Dégenfeld József egy indítványa, mely köznyelven a 
debreceni egyháznak ú. n. megrendszabályozását foglalja 
magában, voltaképen pedig a hatalmi érdekkörök össze-
ütközésének a folyománya. A debreceni egyház ugyanis 
ősidők óta számos kiváltságot élvez. A debreceni alkot-
mányozó zsinat után a megalkotott egyházi törvények 
hatása alatt a debreceni egyházmegye és egyház között 
a felügyeletre nézve egy normatív egyesség jött létre 
1883-ban. De azóta és a mellett is többször elkerülhetet-
len volt az egyházmegye és egyház között bizonyos 
feszültség és súrlódás. A főgondnok most a következő 
indítványnyal lépett fel : »Utasítsa a Főt. egyházkerületi 
közgyűlés a debreceni egyházmegyét, hogy a debreceni 
egyházat ép úgy, mint az ezen egyházmegyébe bekebele-
zett többi egyházakkal teszi, vegye azonnal törvényes 
felügyelete és ellenőrzése alá, s ezen törvényes felügyeletet 
és ellenőrzést esperese és gondnoka útján gyakorol ja ; 
másrészről utasítsa a debreceni egyházat, hogyha netalán 
a debreceni egyházmegyével szemközt önállóságát fenn 
akarná tartani, szervezkedjék záros határidő alatt, a tör-
vényben megállapított módozatok mellett külön egyház-
megyévé, önként értetvén, hogyha a debreceni egyház az 
utóbbira határozná magát, azon ideig is, inig a külön 
egyházmegyévé való szervezkedés keresztülvihető lenne, 
a debreceni egyházmegyének, törvényeink értelmében, 
felügyelete és ellenőrzése alatt m a r a d n a A javaslatot 
megokolta Zsigmond Sándor ; mellette szóltak : Tisza Kál-
mán, gróf Tisza István, Szele György, Erőss Lajos Dávid-
bázy János esperes véleményét óhajtotta hallani, a ki az 
egyesség pontozatainak bekivánását sürgette. A javaslat 

felett való döntés elhalasztását, s részben a puszta tény-
állás fölterjesztését, részben a debreceni egyházmegye és 
egyház véleményének is meghallgatását követelték: Kiss 
Albert, Thaly Kálmán, Domby Lajos, Némethy Lajos (a 
zsinatig kérte az ügyet halasztani), dr. Farkas Antal, 
Balogh Ferenc, Mezőssy Béla, Madarász Imre, Dicsőfy 
József, Ritoók Zsigmond, Horthy István, Simonffy Imre. 
Szavazatra kerülvén a dolog, a gyűlés az eredeti indít-
ványt 28 szóval 21 ellenében elfogadta s ezáltal a debre-
ceni egyházat a feltelt dilemma elé állította. Az eredmény 
alighanem az egyház decentralizácijóára fog vezetni, a 
mikor végkimenetelében, úgy gyakorlati szempontból, mint 
legfőképen a hivek belső hitéletére nézve nagyon üdvös 
lesz a hozott határozat . Igy hoz az Ur a keserűből is 
édeset elő. 

Az iskolák államosítása ellen nagy animozitással 
beszélt ZJray Imre és Padrali Sándor ; féltő gonddal 
Ritoók és mások. Általán az egész gyűlés megdöbbent 
az államosítást kérő tömeges folyamodványoktól (csak 
a beregi egyházmegyéből egyszerre öt, hozzá oly nagyobb 
egyházközség, mint Mezőtarpa kéri az engedélyt az iskola 
államosítására). Ezek jórészét, véleményadás végett, az 
egyházmegyékhez tették le. 

A biróság ügyvitelére vonatkozó szabályzatot Ritoók 
Zsigmond vette erős bonckés alá, s kimutatta, hogy a 
szabályzat nem egyéb, mint a törvény ismétlése, s kifej-
tette : mik lennének tárgyai egy ügyviteli szabályzatnak. 
Ily szabályzat kidolgozására a kerület Ritoók elnöklete alatt 
egy, Puky Gyula, Márk Endre és Széli Kálmánból álló 
bizottságot küldött ki. 

A debreceni joghallgató if júság körében elharapód-
zott párbajozás megszüntetésére, az igazgatótanács javas-
lata alapján kimondta a kerület, hogy a mely főiskolai 
tanuló párbajozik, az intézetből kizáratik. Az ügyészi és 
rendőri hivatalok az esetleg megtörtént párbajok kiderí-
tésére segítségül fölkéretnek; sőt az akad. igazgatóság a 
hírlapok útján is tudomást tartozik venni a párbajese-
tekről. Ideje is volt már az ily szigorú fellépésnek! 

A főiskolai anyakönyvtár ügye is élénk mozgalmat 
keltett. Tudvalevőleg azt is felszólították, hogy lépjen be 
az állami felsőbb szakszerű felügyelet alatt létesített 
orsz. könyvtári szövetségbe, a mely esetben számos előny-
ben részesül. Ettől némelyek megrettentek, mert az állami 
beavatkozásban az autonómiát látják veszélyeztetve. A 
beavatottak, s a dologgal ismerősök ellenben kimutatták 
az aggodalom hiábavalóságát, s ezzel szemben a könyv-
tárra háromolható nagy kedvezményeket. Az ügyet utóbb 
is a főiskolai igazgatótanácshoz utasították, hogy az orsz. 
szövetség föltételei alapján adjon véleményt. 

A főiskola korszerű fejlesztésére vonatkozó, s lapunk 
ban már ismertetett, terjedelmes és nagyfontosságú tanár -
kari szerves munkálatot az igazgatótanács ezúttal még 
csak bejelentette, a tavaszi közgyűlésre ad e tekintetben 
a gazdasági tanács meghallgatásával javaslatot. 

A gimn. igazgatók számára készített utasításokat, 
a tanügyi bizottság által jóváhagyott alakban a kerület 
elfogadta. Állami kaptafa. A formalizmus ú jabb békója. 
Egymásután szedjük fel ezeket a nyűgöket, mintha még 
nem volna elég a bürokratizmusból. Hát prot. szabadság 
ez? Nem a jó rendnek vagyunk ellenségei, de a jó rend 
neve alatt, a formák rendszerré avatásának. Ez öli meg 
a szellemet s csinál ügybuzgó, lelkes prot. emberekből 
száraz, pedáns, érzéketlen hivatalnokokat. 

A népiskolai tanügyi bizottság jelentése alapján a 
forgalomba bocsátott népiskolai olvasókönyvek felől oly-
módon határozott a gyűlés, hogy Csurka István és tár-
sainak, mint az olvasókönyv szerzőinek a 2300 korona 



pályadíjat kiadja, a Somogyi Pál elnöklete alatt működött 
szerkesztőbizottságot pedig 2400 koronával honorálja. 

Örvendetesen logadta a szépen fejlődő nagyváradi 
leányinternátus igazgató-bizottságának jelentését a mult 
évről, nemkülönben a debreceni fehöbb leányisk. igazgató-
tanácsnak azon előterjesztését, hogy a tanítónöképzőben 
a f. iskolai év végén az első tanítónőképesítő vizsgálat 
már megtartatik. 

Elek Lajos debreceni tanár nyugalomba vonulását 
jelentette. Ez is az év végén megválik a kollégiumtól. 
Elismeréssel bocsatja el a kerület. Dr. Ferenczy Gyula 
bemutat ta doktori oklevelét, mire a kerület fizetését, a 
föltétel teljesítéséig visszatartott járulékokkal és emelé-
sekkel kiegészítette. Bakos Tibor és Nagy József kép. 
tanárok korpótléka kiulalványoztatott. 

Konventi tagokul meg választattak az 1900—1903. 
évi ciklusra, egyházi részről : Szabó János, Széli Kálmán, 
Zsigmond Sándor és Sass Béla ; világi részről: Horthy 
István, gr. Tisza István. Dóczi Imre és György Endre ; 
póttagokul : Dávidházi János, Sütő Kálmán, Lengyel Imre, 
Borsos Benő. 

A tiszántúli ref. egyházkerületi egyházi értekezlet, 
Hódmező-Vásárhelyen tartott gyűléséből egy, a fővárosban 
szervezendő prot. bujtóüyyi iroda felállítása érdekében 
tesz indítványt. Ilv iroda körülbelül 5000—6000 forint 
költséggel létesíthető. A kerület az eszme pártolásához 
szives készséggel hozzájárult. 

Számos apróbb ügy letárgyalása után a közgyűlés 
november 16-án ért véget. F . 

Naplójegyzetek. 
Emlékezés a M. P. I. T. pozsonyi vándorgyűlésére. — 

(Folytatás.) 

Szép sorban — elől az elnökség s püspök urak — 
vonultak ki a társaság tagjai a templomból, melynek 
a j ta jáná l az evangelikus nőegyesüiet tagjai állottak, kezök-
ben tálcával, melyekbe bőven hullottak az adakozók 
lillérei a Károly-alap javára. — Kiérve a templomból, a merre 
csak elhaladtunk, mindenütt ünneplő ruhába öltözött tanuló 
ifjúság s nagy közönség állott sorfalat, tiszteletteljesen kö-
szöntve a társaság több száz tagjának impozánssá alakult 
menetét. Az a három utca, a melyen keresztül vezetett 
ütünk, gazdagon íellobogózva fogadott. Különösen meg-
lepett sokunkat a részben még csak most épülő Védoszlop-
utea, fővárosba beillő házsoraival, s az ahoz fűzött kom-
mentár : hogy ezeknek a házaknak s telkeknek nagy 
része mind az evang. egyház tulajdonát képezte s képezi 
részben még ma is, s hogy a pozsonyi evang. egyház 
általánosan ismert gazdagságának és jólétének alapját e 
hazak s telkek szerencsés kézzel intézett eladása által az 
a derék világi férfiú vetette meg, a ki ma mint egyház-
felügyelő áll a német ev. egyház élén : Günther M. Vil-
mos. — ki hogy milyen példányszerü ember, nem csupán 
ezzel az ügyességével bizonyította be, hanem azzal is, 
hogy bár csak egyszerű lisztkereskedő s e hivatásának 
még aprólékos teendőit sem röstelli maga végezni: kiváló 
intelligenciájánál s befolyásánál fogva Pozsony város köz-
ügyei terén, valamint az evang. egyház kebelében az 
első helyek egyiket foglalja el, s mint ilyen, kir. tanácsosi 

kitüntetésben részesült. Tisztelet az érdemnek ! Vajha 
minél számosabban akadnának követői e szegény magyar 
hazában, hol még mindig többre becsülik az úgynevezett 
uras-élet cifranyomorúságait, mintsem a becsületes mun-
kát, a mely pedig nem csak hogy fényes exisztenciát 
nvujt, de mint az iparral és kereskedéssel is foglalkozó 
angol lordok s többek közt nálunk Günther Vilmos pél-
dája bizonyítja, egyszersmind nemesí tés kitűnő társadalmi 
állást biztosít. 

Ilyen gondolatok közt értünk a nagyszabású s 
nemrégiben épült kétemeletes Új-Liceum epületéhez, mely-
nek feldíszített kapuzatánál az iskola-tanács nevében 
dr. Dobrovics Mátyás fogadta az elnökséget s a társaság 
tagjait szives Istenhozott-al, melyre Hegedűs Sándor elnö-
künk válaszolt. Aztán a diszes előcsarnokon keresztül a 
tágas terembe jutottunk, hol akkor már előkelő hölgy-
közönség foglalt helyet a terem hátulsó részeiben állított 
emelvényen és a karzatokon. Az elnökség s a notabili-
tások számára emelt emelvényt dísznövényekkel, nemzeti 
színekkel s a király szobrával ekesítették fel. A társaság 
tagjai kitűnő helyekhez jutottak s valóban elismeréssel 
kell följegyeznünk azt az igazán ügyes és fáradhatatlan 
kezekre valló rendezést, a melyet úgy e helyen, mint 
összejövetelünk csaknem mindenik mozzanatánál örven-
detesen tapasztalha tunk. — Elhelyezkedvén a nagy és 
fényes közönség, Gzurátz Ferenc püspök-elnökünk emel-
kedett fel szólásra. Lelkes szavakkal nyitotta meg a disí-
gyülést. Hangja tisztán csengett és könnyen megérthető 
volt a nagy teremben mindenfelé. Eleinte néma csendben 
hallgattuk; de mikor aztán a felekezetek közti békéről 
szólt, hogy t. i. mi más vallásúakban is tiszteljük a fele-
barátot s azok ellen nem tanítjuk gyűlöletre híveinket: 
maradjon azért távol tőlünk az ádáz testvéri harc s nyuj-
sunk egymásnak szeretettel békejobbot: — e szavakra 
már önkéntelenül felharsant az éljenzés s aztán nem is 
igen szünetelt többé ; sőt erőteljesebbé vált, midőn a szó-
nok a két protestáns egyház közti testvéri szeretet ápolá-
sáról szólt és arról, hogy »legyünk rajta, hogy a béke 
szelíd galambja állandó fészket rakhasson e hazában s a 
szeretetnek, a testvériségnek szent érzése töltsön be min-
den honfikebelt*. 

Az elnöki megnyitó-beszéd után dr. Baltik Frigyes 
pöspök a dunáninneni evang. egyházkerület, Günther 
M. Vilmos egyházfelügyelő a Pozsony városi evang. gyü-
lekezet részéről üdvözölték a társaságot rokonszenvesen 
fogadott beszédekben. A püspök úr kiejtése kissé tótos) 

de beszéde megnyerő volt. Günther M. Vilmosban pedig 
bámulattal hallottuk az igazán talpra esett s meleg pro-
testáns vallásos érzéstől és hazafias hévtől áthatott szó-
nokot. Valóban megérdemelte, hogy megtapsoljuk. 

Ez üdvözletek elhangzása után általános várakozás 
közt Hegedűs Sándor világi elnökünk állott fel, hogy 
válaszoljon az üdvözletekre, s a tőle már megszokott 
ritka ékesszólással újból szivünkbe vésse társasagunk 
nagyszerű feladatait s hogy ismét és ismét új lángra 
eleszsze lelkesedésünknek netalán lohadni kezdő tüzet. 



Szavai, ugytetszik, ez alkalommal kiváltképen a gyüleke-
zetek pásztoraihoz szólottak s népünk szeretetére, a vele 
való odaadó foglalkozásra buzdítottak. Még most is fülem-
ben csengenek ezek a szava i : »Mi nem vetjük meg azt 
a szegény parasztot, hanem az evangélium isteni erejét 
el akarjuk juttatni magához a néphez. Be akarjuk oltani 
lelkébe az evangéliumi tiszta hitet és erkölcsöt s ezzel 
nagy szolgálatot teszünk neki, mert képesítjük az élet 
harcában való biztosabb megállhatásra«. Beszéde nagyon 
aktuális is volt s szólott úgy a r. katholikus, mint a pro-
testáns tábornak: »Tévednek azok, a kik azt hiszik, hogy 
használnak egyházuknak a fanatizmussal. Az erők egyen-
súlya nem olyan az erkölcsi, mint a természeti világban. 
A természeti világban a súly ellen a megfelelő ellensúlyt 
teszszük a mérleg serpenyőjébe, — az erkölcsi világban 
pedig az alantasabb érzések és indulatokkal a tisztább 
érzéseket és indulatokat kell szembe állítani. Mi protes-
testánsok nem a szenvedélyeket szítjuk fel, hanem a fel-
világosodást és a tiszta erkölcsiséget ápoljuk.« — Ezeket 
is méltó megszívlelnünk: »Ha látjuk, hogy mások meg-
akarják nyerni a népet és el akarják szakítani tőlünk, — 
azzal szemben nem hasonló eljárásnak, nem a hatalomra 
appellálásnak, hanem a morális felvilágosításnak van 
helye. Nagyon igazán mondja a kiváló iró, Tolsztoj: nem-
csak a cselekedeteket kell vezetni, hanem még a gondo-
latokat is, és pedig preventív módon, kapacitáció és fel-
világosítás által. A gondolatok ilyen vezetése pedig az 
egyház feladata. Az állam ezt nem pótolhatja soha«. 

Azok, kik a belmisszióval még mindig nem tudnak 
megbarátkozni, vegyék szives figyelmökbe a beszéd követ-
kező mondásait: »Az egyház, ha szilárd evangéliumi ala-
pon áll, igazán a világ világossága és a föld sava. Ezt az 
erkölcsi erőt azonban az egyháznak nem a régi sablon 
szerint kell kezelnie, hanem minden kérdésnél, a mely a 
népnél felmerül, meg kell adnunk a kielégítő feleletet, 
mert különben kiesik erkölcsi vezetésünk alól«. És 
továbbá: . . . »nem elég a népet irni, olvasni megtaní-
tani, hanem az evangélium által a lellá olvasásra kell 
megtanítani. A papok necsak vasárnaponkint foglal-
kozzanak a néppel és ne azt figyeljék meg, hogy 
minő gondolatokkal megy a templomba, hanem arra 
legyen gondjuk, hogy minő gondolatokkal megy minden-
napi munkájára hétfőtől szombatig. . . . Meg kell erősí-
tünk a népben azt a tudatot, hogy ő hasznos tagja a 
társadalomnak és nélkülözhetetlen tényezője az egyháznak 
s hogy a morál az ő családi és anyagi életének is az 
alapja«. — Egy hivatásos pap vagy püspök sem szólhatott 
volna szebben, kivált midőn beszédét a táborhegyi fen-
séges jelenetnek lelki szemeink elé idézésével zárta be s 
tekintetünket a magasba, Jézusra irányzá s lelkesedésünk 
lángját a legmagasabbra szította, mondván Lutherrel: 
»Erős várunk nekünk az Isten!* — Folytonos éljenzés és 
taps hangzott fel az egész beszéd alatt, mely bizonyára 
maradandó nyomokat hagyott az ott jelenvoltak lel-
kében. 

A közönség egy része az elmondott beszédekkel 

kielégültnek érezvén magát, s különben is délre j á rván 
az idő, eltávozott. De még mindig tömött sorok előtt olvasta 
fel aztán Szőts Farkas, Társaságunk titkára, évi jelentését. 
melyből örömmel hallottuk a többek közt, hogy a tagok 
száma, épen vándor-gyűléseink következéseképen, örven-
detesen szaporodik. A jelentés egyéb adatairól e Lap 
már bőven beszámolt, azért azokat nem említem. Csak 
annyit jegyzek meg, hogy t i tkárunknak a tőle már meg-
szokott hévvel való előadását is élénk éljenzés jutalmazta. 

Ezek után került a sor a felolvasásokra. Kíváncsiak 
voltunk Ritoók Zsigmondnak, a Hegedűs Sándorok és 
Szilassy Aladárokhoz hasonló buzgóságú férfiúnak úgy 
felolvasására, mint személyére. Sajnos, személyéhez nem 
lehetett szerencsénk; de lelkes hangon írt értekezését — 
melyet Hamar István tagtársunk élvezetesen olvasott fel 
— örömmel és tanulsággal hallottuk. Nagyon megnyug-
tató és buzdító dolog ránk, lelkészekre nézve, midőn 
világi papjainkat ott látjuk küzdő soraink élén, mintegy 
Mózeseket és Nehemiásokat, tettre lelkesíteni és velünk 
együtt harcolni. 

A másik felolvasó Markusovszky Sámuel pozsonyi 
lyceumi igazgató lett volna, a kinek Bél Mátyásról irt 
értekezése azonban — az előre haladt idő miatt — 
elmaradt. Nyugodtan elolvashatjuk a Szemléből; noha 
én részemről nem egészen osztom azok nézetét, a kik 
az ilyen felolvasások végighallgatását feleslegesnek tart-
ják, mondván : úgy is ki lesz nyomtatva és elolvas-
hatjuk! . . . Az élő szó s előadás mindig közvetlenebbül 
hat s maradandóbb hatással van ránk, különösen ha meg 
van az orátorban a pectus quod diserturn facit. Egy 
Gyurátz, egy Hegedűs Sándor beszéde, igaz, olvasva is 
gyönyörű, de százszorta jobban elragadja lelkünket közvet-
lenül hal lva-azt az ő ékesszóló ajkaikról. 

* 
* * 

A torna-teremből aztán — a nagygyűlés bevégez-
tével — a liceum második emeletére mentek fel a Tár-
saság tagjai, hogy megtekintsék az egyik teremben az 
úgynevezett s/ö)'rf-kiállitást, a másik teremben pedig a 
pozsonyi liceum gazdag bibliográfiái és kézirati tárlatát . 
Gyönyörűséggel időztünk e termekben, elismeréssel adózva 
úgy az intézet növendékeinek kézügyességükért, mint azok 
vezető tanítóinak; mig másrészt annak a sok régi öreg 
bibliának együtt szemlélése, s olvasva magának Luthernek 
sajátkezű irását egy 1541-ből való biblia első lapján, — 
ritka lelki élvezet volt. A becsesebbnél becsesebb régi 
könyvekről és kéziratokról részletesen beszámolván Lapunk, 
itt még csak a Balogh Elemér pozsonyi ref. missziói 
lelkésznek a gályarabságra itélt protestáns papokra vonat-
kozó érdekes gyűjteményét említem meg, hogy ezzel kapcso-
latban részemről is felhívjam a figyelmet arra a csinos 
kiállítású füzetkére, mely Masznyik Endre ajánlásával s 
nagy fáradsággal, többnyire a külföldről megszerzett, felette 
érdekes képekkel ellátva, épen a nagygyűlés idejére jelent 
meg ezzel a címmel: »Az evangélium vértanúi a magyar 
evangéliumi protestáns egyház gyászévtizedében. Egykorú 



képekkel közzéteszi Balogh E.« E füzetből a vallásos 
estéken felolvasást tartani nagy lelki haszonnal jutal-
mazó belmissziói munka volna. 

* * * * 

A jól végzett munka után elmaradhatatlan volt a 
magnum áldomás. A gyönyörű időben, a szép Stefánia-úton 
végig sétálva, csakhamar a »Bellevue« nevü nyári mulató-
helyre érkeztünk, mely akármelyik fővárosba beillenék, s 
melynek roppant nagy termében közel 300-an foglaltunk 
helyet a hosszú terített asztaloknál. Itt aztán a vendég-
fogadó pozsonyi evang. egyház megint nagyon szépen 
kitett magáért. Mert hát annyi jóétvágyú embert oly ízletes 
és ételfogásokban oly gazdag ebéddel ellátni s ráadásul 
még pezsgővel is megörvendeztetni s a jó kedv magas 
régióiba ragadni: ez már minden dicséreten felül áll. Ily 
lukullusi megvendégelésre csakugyan nem számítottunk. 
Üjból és újból köszönjük ezt a meg nem érdemlett szives 
látást. Nem fogjuk elfelejteni. — Valamint örökre felemelő 
marad ránk nézve az az igazán megható szép jelenet is, 
midőn Hegedűs elnökünknek a királyra mondott gyönyörű 
felköszöntője után, a mint a zenekar rázendítette az Isten 
áldd meg a magyart : egyszerre az egész nagy társaság, 
mint egy ember állott fel a terített asztalok mellől, s oly 
érzéssel énekelte végig ezt a felséges nemzeti énekünket, 
akár csak templomban lettünk volna. Ebből is látszik, hogy a 
magyar s kivált a protestáns hitű magyar ember a mennyire 
szereti vallását, egyházát, annyira szereti hazáját is. Sőt 
talán még jobban. Mert íme képesek vagyunk háttérbe 
szorítani s elfelejteni a vallásunkon ejtett sérelmeket is, 
ha a haza szent nevében szólítanak fel arra a mi vezé-
reink, mint a többek közt a kiváló talentomú férfiunk, 
Szilágyi Dezső is, a kinek ajkairól vágyva-vágyott hallani 
a most vidám hangulatú sereg a hadi jelszót, — nem 
egy harcias buzgalmú közkatona talán a harcra hívó 
szózatot: ám ő nemes mérsékletre s arra hívott fel: 
egyesüljünk mindnyájan a haza és egyház szeretetében! 

(Vége köv.) Lévay Lajos. 

Farkas József jubileuma. 
Egy hosszú, áldásos eredmenyü életet tisztellünk 

meg a mult csütörtökön. Farkas Józsefet jubiláltuk meg, 
45 éves theológiai tanári és 80 éves presbiteriumi jegyzői 
működése betelése alkalmából. Nem várta ő ezt a jubi-
lálást, hiszen tudományánál, szeretetreméltóságánál csak 
szerénysége nagyobb. De az az intézet, az az egyház és 
az az egyházkerület, a melynek szolgálatában és pedig 
hűséges és eredményes szolgálatában oly hosszú évek 
sokszor nehéz munkáját áldozá, s a tanítványoknak a z a z 
egész tábornyi serege, mely az ő ajkairól tanulá megis-
merni keresztyén és protestáns anyaszentegyházunk fény-
nyel és sötét borúval szinezett történetét s szívta lelkébe 
az az iránt való olthatatlan szeretelet, — vájjon elmu-
laszthatá-e, hogy körül ne vegye őt szeretetével s ragaszko-
dásának és hálájának őszinte kifejezéseivel, akkor, a mi-
dőn áldásos működésének ahhoz a mért föld-kövéhez ért 
el. a melyet elérni csak keveseknek jut osztályrészül, s a 
mikor érdemei méltó elismertetésre találtak meg a trón 

előtt is s megnyerték polgári jutalmukat a legfelsőbb 
kitüntetésben, a királyi tanácsosi c ímben? 

Valóban hálátlanok lettünk volna, ha ezt elmulaszt-
juk ; mert egyházi és közéletünk terén alig van ember, 
a ki a kitüntetést s a hálás szeretetből lakadó megünne-
peltetést jobban megérdemelte volna, mint Farkas József. 
Az ő éle'e, ifjú korától kezdve el egész mostanáig, 6? éves 
koráig, a hü és igaz munkálkodás szakadatlan lanco-
lata. Annyi terén szolgált és működött ő az egyházi és 
iskolai életnek, hogy nagyítás nélkül azt kérdezhetjük: 
mi nem volt még Farkas József? Az 1833-dik év március 
23-án a fehérmegyei Gárdony községben születve, közép-
iskolai tanulmányait a budai kegyesrendi és a kecskeméti 
ref. főgimnáziumban, bölcsészeti és theológiai tanulmá-
nyait a kecskeméti theológiai akadémián elvégezve, már 
22—23 éves korában a közpályára lépett, betöltve a 
kecskeméti theol. akadémián 1855—56-ban a Ballagi 
távozása folytán megürült Írásmagyarázati tanszéket; — 
s innentől kezdve, el egész mostanáig, leszámítva az 
1856—1857 kí iskolai évet, a mikor a bécsi, hallei és 
zürichi egyetemeken bővítette ismereteit, mindenkor a 
közpálya lankadatlan munkása vala. Hazatérve külföldről, 
a kecskeméti theol. akadémián foglalt újra tanszéket, s 
volt az egyháztörténelem és az ó-testamentomi Írásmagya-
rázat rendes tanára 1857-től 1859-ig. Az 1860-ik évben 
új munkatérre szólította egyháza közbizalma: titkárul 
rendeltetett a kerület agg helyettes szuperintendense 
mellé, hol bőven volt alkalma érezni a patenlális kor 
küzdelmeinek utolsó hullámverését. Hogy mennyit dolgo-
zott ez állásában s mely dolgokban volt része? arról 
szerénysége tiltja bővebben szólani, még bizalmas baráti 
körben is, de ritka emlékezötehetségü lelke gazdag em-
lékeket őriz ebből a nagy időből, a mikor a cime csak 
szuperintendensi titkár volt ugy-m, valójában azonban 
szuperintendes vala. A patenlális küzdelmek lezajlása 
után a pesti prot. főiskola theológiai intézetéhez válasz-
tatott meg, előbb helyettes, 1862-ben pedig rendes tanárul 
az egyháztörténelmi tanszékre, s azóta ennek körét tölti 
be, ritka tudományos készültséggel, soha meg nem lan-
kadó buzgósággal. Tanársága mellett azonban volt ideje 
arra is, hogy szolgálja egyházkerületét, a pesti egyházat 
és az irodalmat is és ezek körében is szerezzen magá-
nak elévülhetetlen érdemeket. Kerülete már 1863-ban 
aljegyzővé választá, s mint ilyen szolgálta azt egész 
1893-ig, a mikor is tanácsbiróva választatván, e tisztéről 
lemondott, a nélkül azonban, hogy a közegyházi élet 
teréről visszavonult és visszavonulhatott volna, mert a 
bizalom azért minden évben oda szólítja a referensi 
székre és ő azt szívesen, odaadással tolti be ma is. Egy-
házkerületi aljegyzősége mellett ismételten volt kerülete 
püspöki titkára is, 1884-től 1887-ig; 1870 óta pedig 
mind a mai napig egyháztanácsi jegyzője a budapesti 
egyháznak i s , s e minőségben is immár 30 éves jubileumát 
ülte meg. 

Irodalmi működése részletes ismertetésére e helyen 
ki nem terjeszkedhetünk, de munkái egyszerű felsorolása 
is bizonyságot tesz a mellett, hogy mind az időszaki saj-
tónak. mind a népies és tudományos irodalomnak hiva-
tott munkása vala és az még ma is. Volt a »Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lapnak* hosszú éveken át főmunka-
társa és szerkesztője; szerkesztette a »Keresztyén csa-
lád* c. hetilapot; szerkesztette a »Protestáns Árvaházi 
Képes Naptárt* ; i r t a »Koszorú*-füzetekbe; szerkesztette 
a Pallas Lexikon protestáns vonatkozású cikkeit; meg-
írta a Keresztyén egyháznak a Magyar Prot. Egyháznak, 
a pesli ref. egyháznak, az Ür Sionának történetét. Kál-
vinnak és a magyar hitvallóknak életét, s irt Bibliai föld-
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rajzot és Bibliai régiségtant. Nagyobb müvei legnagyobb 
részben külföldi munkák átdolgozásai ugyan, de ez a 
körülmény az ö értékét nem csökkenti, mert mindazt, a mit 
átdolgozott, a saját lelkén és nagy tudásán szűrte át, s 
áthasonította úgy, hogy teljes joggal az övének mondható. 

De bár az irodalmi téren tanúsított széleskörű mű-
ködése halhatatlan érdemeket szerzett is Farkas József-
nek, nem annyira az irót jubiláltuk ő benne, mint inkább 
az egyházi közélet lankadatlan munkását, legfőképen pedig 
a szeretetteljes és a teljes szeretetre méltó embert. Volt 
ö már minden: iró, szerkesztő, püspöki titkár, kerületi 
aljegyző, presbiteri jegyző, tanar ; dolgozott mindeme 
munkakörökben annyit és oly buzgón, mint kevesen, de 
azt hiszem, hogy mindazok, a kik vele valaha érintkez-
tek, akár mint tanítványok, akár mint munkatársak, akár 
mint privát emberek : a tiszta, szeplőtlen karakterű, sze-
retetteljes lelkületű embert tanulták ő benne legfőképen 
megismerni és megbecsülni. S ez az ő legnagyobb érdeme 
s érdemének legméltóbb elismerése. Azt hiszem, nem is 
vágyakozott másra soha, s a mikor most lezajlott ünne-
peltetésében az ő szeretetteljes lelke által támasztott 
viszontszeretetnek oly meleg és őszinte megnyilatkozását 
látta, tudom, hogy ebben találta meg hosszú, hűséges 
munkában töltött életének legkedvesebb jutalmát. Mi is 
lehetne méltóbb és szebb koronája egy nemes életnek, 
mint az a hervadhatat lan koszorú, a mit a szeretet és a 
hála ion annak homloka köré? Mi ezzel a koszorúval 
fontuk körül Farkas József homlokát, s tiszta, szerető 
szívből kívánjuk, hogy koszorúnkat még hosszú évek 
során viselhesse, abban a testi erőben, abban a lelki 
frisseségben, a melylyel az isteni kegyelem ritka módon 
mindezideig megáldotta ! 

A minthogy sokaknak szolgált és sokak szeretetét 
és elismerését érdemelte ki Farkas József, épúgy jubi-
leuma is sokak közreműködésével vált szép ünnepelte-
téssé. Sokaké volt ő, de legelső sorban a budapesti ref. 
theologiai akadémiáé, a melynek immár 40 év óta tanára, 
s a melynek jelenlegi professzorai, egynek kivételével, 
már mind az ő tanítványai. Természetes tehát, hogy 
ennek az intézetnek a köréből és ennek tanári kará-
ból indult ki az ünnepeltetés eszméje. De csak a kiin-
dulásban volt az eszme ily partikuláris ; mert alig 
hogy felvetődött, a legmelegebb visszhangra lelt azon-
nal mindama körökben, a melyeknek Farkas József 
munkása vala, s melyek ép oly elismeréssel és sze-
retettel viseltettek iránta, mint mi régi tanítványai s 
jelenlegi tiszttársai. Felkarolta az eszmét az egyházkerü-
let, a budapesti ref. egyház, a ref. főgimnázium és régi 
tanítványainak egész tábora, s egyesült erővel, egyező 
szeretettel munkáltunk közre, hogy őt méltóképen meg-
tiszteljük. Tudtán kivül (— mert hiszem, ha tudta volna, 
meg sem engedte volna —) készítgettük elő az ünne-
pélyt. Közös konferenciákon határoztuk el, hogy az őszi 
kerületi gyűlés alkalmával megtartjuk a jubileumot, s 
hogy ezt maradandó emlékezetűvé tegyük, gyűjtést indí-
tunk egy nevére teendő ösztöndíj-alapítványra és egy 
emléktárgy vételére. A titkos készülődés hangja azután 
felhatott egész a kormányig és annak révén a trón zsá-
molyáig is. Hirét vettük annak, hogy a legfelsőbb helyről 
is megnyerendi jubilánsunk a méltó elismerést, — s 
hogy az általunk tervezett ünneplés ennek átadásával 
együtt történhessék, lemondtunk még arról is. hogy azt 
a kerületi közgyűlés alkalmával tartsuk meg. Ime, ez 
volt az ünnepély akkorról elhalasztásának az oka. De 
mig ez haladt, addig nem szünetelt a gyűjtögetés. Maga 
az egyházkerület és a theologiai akadémia 5 0 0 — 5 0 0 ko-
ronával járult a jubileumi alaphoz, s a régi tanítványok 

és tisztelők egész serege hordta és küldte szeretete ado-
mányait a nemes célra. Össze is hordtunk a mai nehéz 
időben is, több mint 3000 koronát, s az ajándékon kivül 
immár egy tekintélyes ösztöndíj-alapítvány is hirdeti és 
teszi elévülhetetlenné a budapesti theol. akadémián Farkas 
József nevét. 

A jubiláris ünnepély f. hó 22-én este 6 órakor 
folyt le a ref. főgimnázium nagytermében, méltó külső 
fénynyel és lelkes hangulattal. 

A tágas nagy termet zsúfolásig megtöltötte a tiszte-
lők diszes serege, mutatva azt, hogy a kit ünnepeltünk, 
kedveltje, szerette mindenkinek. Hosszúra nyúlnék, csak 
részben is felsorolni a jelenvoltakat, s azért csak a leg-
kiválóbbakat s általánosságban említjük meg röviden. Ott 
volt, a kultuszminiszter megbízásából, Zsilinszky Mihály 
államtitkár, Szilágyi Dezső egyházkerületi főgondnok. 
Szász Károly püspök, Hegedűs Sándor, Puky Gyula es 
Szilassy Aladár a pesti ref. egyház gondnokai, a pesti 
ref. egyház összes lelkészei és vallástanárai, a theológiai 
és a gimnáziumi tanárok, Horváth Sándor evang. lelkész, 
Mayeringh Károly német ref. lelkész, dr. Kiss Áron, 
Vámossy Mihály, Tóth József tanfelügyelő, dr. Hegedűs 
István, Komái omy Lajos, Karap Ferenc, Veszprémy 
János, Szabó Albert, Ádám András, Kovácsy Sándor, 
Varga Albert, dr. Nagy Dezső, dr. Kiss Károly, Takáeh 
László, dr. Barbás József, dr. Hegedűs Loránd, Gönczy 
Pál, Gönczy Béla, Hegedűs Béla, dr. Farkas Elemér, 
legifj. dr. Szász Károly, Balogh, Albin, Lakos Lajos, 
Biberauer Tivadar, Biberauer Bichárd bethesdai, Gergely 
Antal gyüjtőfogházi lelkészek; a vidéki lelkészek és régi 
tanítvanyok közül Mészáros Sámuel, Mészáros János, 
Benkó István, Arany Gusztáv, Bárdy Pál, Kmenczky 
Károly, és Balogh Elemér. A szintén nagy számmal 
jelenvolt hölgyközönség közül megemlítjük legelső sorban 
is a jubiláns családját és Kada Eleknét, leányával, az 
orsz. nőképző egyesület képviseletében Rudnayné és 
dr. Csiky Kálmánné elnöknőket, özv. Török Pálné t ,a theol. 
és gimnáziumi tanárok nejeit stb. stb. 

Az ünnepélyt a rendező bizottság elnöke, Puky Gyula 
egyházi algondnok nyitotta meg néhány meleg szóval, s 
felkérte Szilassy Aladárt, Horváth Sándort és Petri Eleket 
a jubiláns meghívására. Lelkes, szívből fakadt ováció 
fogadta a megérkező jubilánst, nyomában pedig felhang-
zott a theológusok énekkarának ajkán az örökszép 
XXIII-ik zsoltár. Ennek végeztével Zsilinszky Mihály állott 
fel, s szép, Farkas József nagy érdemeit megfelelően 
méltató beszéd kíséretében adta át neki, a kultuszminisz-
ter külön üdvözletét is tolmácsolva, a királyi] kitüntetésérőt 
szóló okmányt. Ugy érzi magát — mondá — mint a 
vándor, a ki hosszú útja után újra a szülei hajlékba ér 
vissza. Az az intézet, a melynek mindenek által tiszteli 
tanára a jubiláns, hajléka volt neki is egykor, s ott szivta 
magába, épen Farkas József ajkáról is a nagy eszmék s 
az igazság iránt való olthatatlan szeretetet. Boldog, hogy 
ezt most kifejezheti s ezért köszönetet mondhat, — S z á s z 
Károly püspök az egyházkerület nevében mondott, a meg-
indulástól többször elfogódott hangon üdvözlő beszédet, 
a melyben mint a kötelességtudás és teljesítés, az igazi 
jellem és szeretet példányképét mutatta fel Farkas Józse-
fet. Beszéde végén pedig átadta tisztelői a jándékát , egy 
diszkötésü bibliát, s abban elhelyezve tiszteletünknek 
egyéb jeleit. — Hegedűs Sándor következett ezután, hogy 
üdvözölje a jubilánst a pesti ref. egyház nevében. Beszéde 
egy kis szónoki remekmű vala most is, mint mindig. A 
mai ünnepélynek — mondá — három tanulsága van. Az 
egyik az, hogy nem a hatáskör nagysága, hanem annak 
igaz betöltése szerez igaz érdemeket. A másik az, hogy 



vannak kötelességek és feladatok, amelyekben et voluisse 
sat est, de csak akkor, ha kötelességeinket nemcsak 
ismerjük, de azokat lelkünk legjobb erejével betölteni is 
igyekezünk. A harmadik, hogy dicsőséggel és haszonnal 
nem minden kötelességteljesítés j á r ; de az az igazi férfiú, 
a ki, nem tekintve azt, hogy hatásköre mekkora, hogy a 
célt teljesen el tudja-e érni, s hogy kötelességei hiv telje-
sítése hoz-e dicsőséget és haszno t? mégis körét hiven 
betölteni, az et voluisse sat est-nél meg nem állani s 
kötelességeit a legjobb ereje és tudása szerint teljesí-
teni igyekszik. Ilyen igaz ember áll előttünk Farkas 
Józsefben, s ezért áll előtte tisztelettel. Ő maga jött 
el, hogy tiszteletét kifejezze, s ebben részéről nemcsak 
elismerés, hanem számítás is van. Az elismerést ki 
kell fejeznünk, hogy ezzel demonstráljuk, hogy ha a világ 
részéről sokszor elmarad is a mi kiváló embereink meg-
jutalmaztatása, mi meg tudjuk őket becsülni érdemeik 
szerint. Számítás részéről ez ünneplés által az, hogy az 
olyan kötelességét tudó és azt teljesítő embert, mint Far-
kas József, a ki nemcsak az eszmék világában és 
magaslatán, hanem azok realizálása közben is, még 
a legapróbb és legprózaibb részletek között is az igaz 
ember, — követendő példanyképiil mulassunk fel magunk 
előtt. Nekünk nincs sem külső hatalmunk, sem nagy gaz-
dagságunk, de épen ezért kell, hogy közülünk mindenki 
megtegye kötelességét ; mert nincs senki, a ki kipotólja 
mulasztásainkát és helyrehozza tévedéseinket. Olyan em-
berekre van szükségünk, mint Farkas József, s épen azért 
vegyük őt példányképünkül, mind a kötelesség tudásában, 
mind annak önzetlen teljesítésében. 

Majd sorra jöttek a többi üdvözlések. Kovács Albert 
a theol. tanári kar, Molnár Sándor igazgató a főgimnázium, 
dr. Csíkit Kálmánné az orsz. nőképző egyesület, Mészáros 
János és Mészáros Sámuel a volt s íőryács Gyula szenior 
a jelenlegi tanítványok nevében mondtak meleg, szivből 
fakadt üdvözlő szavakat, a melyekből szinte sugárzott a 
jubiláns iránt érzett szeretetnek fénye, melege. 

A jubiláns válaszában legelső sorban ő Felségének 
köszönte meg a neki nyújtott kitüntetést. Nem vágyakozott 
arra soha, de jól esik mégis neki, mert azt látja belőle, 
hogy a hü kötelességteljesítés megnyeri elismertetését a 
legmagasabb helyen is, s hogy a király, nem nézve a 
felekezeti különbségekre, azt óhajt ja, hogy mi se nézzünk, 
hanem a szeretetben összeforrva munkálkodjunk az em-
beriség s e haza boldogságára. Majd sorba válaszolt, szé-
pen, a kötelességtudás és teljesítés, a lelkiismeret, az igazság 
és a magasztos eszmék világában járva, az üdvözlő be-
szédekre, s végül mostani tanítványait két nagy tanulság 
levonására hívta fel. Az egyik az, hogy nem a fényes és 
kiváló tehetségek, hanem a szorgalom, a kötelességtudás 
és teljesítés szereznek érdemet és elismerést; a másik 
pedig, mely az elsőből foly, az, hogy a prózai világ 
prózai foglalkozásai közben is lehet élni az eszmék, az 
igazságok ideális világában. Éljenek ők is a való világ-
ban, de éljenek, soha el nem veszítve idealizmusukat és 
hive az eszmék és igazságok diadalában. 

A lelkesen felhangzó éljenek után Szász Károly 
püspök úr tolmácsolta még egyszer tiszteletünket, hálánkat 
és nem szűnő szeretetünket, majd pedig a XG. zsolt. 
9-ik versének eléneklése után dr. Szabó Aladár theol. 
igazgató buzgó hálaadó fohásza zárta be a szép. lélek-
emelő ünnepélyt, a melynek fénye, melege áthatotta lel-
künket s méginkább összeforrasztott bennünket szerete-
tünk és tiszteletünk tárgyával. 

í 'nnepély után az István Főherceg szálloda nagy-
termeben jöttünk össze barátságos lakomára, a melyen 
Stáse Karoly püspök a királyra, majd a kulturminiszterre, 

Szilassy Aladár a jubilansra, a jubiláns Szász Károly 
püspökre, Petri Elek Puky Gyulára és Szila«sy Aladárra, 
Puky Gyula a jubiláns családjára mondott felköszöntöt. 
A hivatalosabb színezetű eme felköszöntők után megin-
dultak persze a nem hivatalosak is. Felköszöntöket mond-
tak még: dr. Hegedűs István, dr. Kiss Áron, Szöts Farkas, 
(a ki a számnélküli sok üdvözlő táviratból és levélből 
néhányat fel is olvasott), Mészáros János, a jubiláns és 
Varjas József theológus. A vidám hangulatú társaság 
csak a késő éjjeli órákban oszlott szét, víve magával a 
nagy nap szép emlékeit. 

Őrizzük meg azokat hiven, s még egyszer kiáltsuk 
szivünk teljességéből Farkas József felé: ad multos 
annos! H. 1. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
» Vallás és politika« c. alatt Beyschlag »Deutsch-Ev. 

Blatter« c. folyóirata szeptemberi füzetében ugyancsak 
éles bírálatot mond »A vallás és a politika összezavará-
sáról® a német birodalomban. Modern keresztes hadjárat-
nak minősíti a német birodalomnak a pápás missziói 
propagandával való legújabb politikai katonai szövetségét, 
mely oly sok véráldozatot követelt Kinában, s a melylyel 
a német birodalom nemcsak Canossa felé indult, hanem 
egyenesen a római pápás világuralmi törekvések szolgá-
latába lépett. Szinte hihetetlen, hogy milyen végzetes útra 
lépett a közel mult években a német birodalom a vallás 
és a politika összezavarása tekintetében, mely századunk 
alkony án még egy véres protektorátásnak átvételétől sem 
riadt vissza a kinai pápás misszió szolgálatában. Szinte 
szégyenletesnek mondja Beyschlag azt a legújabb német 
politikát, mely lépten-nyomon szolgálja a pápás világ-
uralmat s megtagadja a reformáció örökségét. Tudvalevő-
leg Warneck, a külmisszió nagyhírű hallei tudósa volt 
az, a ki nemrég a német politikának eme pápás útjait 
Kinában földerítette. S ugyancsak ilyen utakra került a 
politika a német birodalom lengyel részeiben is. De a 
midőn Beyschlag igy megszólja a német birodalmi poli-
tikát, maga is az egyoldalú politizálás bűnéhe esik. »Aus 
Österreich* cimű cikkében az osztrák császárral, mint 
• Németország felséges szövetségesével® foglalkozik, s kikel 
az ellen, hogy a németek, főleg a protestánsok, üdvözle-
teikkel halmozták el az agg császárt. »Egész pályafutásán 
— úgymond — nyilvános és magán szerencsétlenségei 
és ballépései mellett a jezsuita iskolázottság észlelhető.® 
Ennek tulajdonítandó, hogy >inkább gyengeségből, mint 
roszakaratból német alattvalóinak jogait feláldozta, és 
kormánya az ev. hitvallást megtagadó rendszerrel lépten-
nyomon szövetkezik.® Pedig »az ev. hitvallásnak lelki-
ismereti szabadságot és egyenjogúságot esküdött.® Majd 
igy folytatja : »E német és evang.-ellenes politikának 
gyümölcse volt az, hogy a németség feletti uralom a 
Habsburgokról a Hohenzollernekre ment át®. Mi Beyschlagot 
a politizálás terén nem követhetjük, de abban igaza van, 
hogy a »Los von Rom® mozgalma Ausztriában annak 
legfőbb baját derítette föl, s beigazolta azt, hogy ott is 
a németség s az ev. hitvallás egymásra vannak utalva. 
Tudjuk, hogy e mozgalom politikai nemzetiségi jellegétől 
megtisztulva mindinkább és inkább az ev. keresztyénség 
tiszta medrébe tereltetett, s az alpesi osztrák tartomá-
nyokban is a megtisztult evangélium szellemi fuvallata 
észlelhető. S mi, bár Bevschlagnak politizálását nem 
osztjuk, de sőt erdelyi szászainkkal szemben követelt 
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tájékozatlan magatar tását több ízben is kárhoztat tuk,— az 
ev. keresztyénség érdekeinek a papizmussal való bátor 
és sikeres megvédéséért neki hálával tartozunk. Egyik 
legerősebben fölfegyverzett narcosa ő jelenleg az evang. 
protestantizmusnak a pápás világuralommal szemben, a 
melynek aknamunkái t nálánál jobban senki sem ismeri 
korunk prot. tudósai között. Őszintén sajnáljuk, hogy »a 
szászok igazsága* őt tőlünk annyira elidegenítette, sőt 
ebben Schubert kiéli tanárban e napokban még szövet-
ségese is akadt. 

Az általános ev. prot. missziói egyesület szeptem-
ber 25. és 26. napján Hamburg városában tartotta ez 
évi nagygyűlését. Az ünneplő istentiszteletet Schultz H. 
göttingai nagyhírű theol. tanár tartotta. A külmisszió 
ügyéről értekeztek Bassermann heidelbergi, Kesselring 
zürichi tanárok, Buss glarusi, Ehlers frankfurti és Kirms 
berlini lelkészek. A nagygyűlés elnöke Arndt berlini lel-
kész volt, ki sok éven át szolgálta Faberrel együtt igen 
nagy eredménynyel Japánban, ebben a legújabbkori 
keletázsiai kulturállamban a külmisszió ügyét. A főelő-
adást Harnáck berlini egyháztörténetlanár tartotta, ki 
rendkívül érdekes és tanulságos modorban »Az ev. prot. 
misszió alapelveit« ismertette. A japáni és kinai külmisz-
szió mai állásáról még Kranz kinai misszionárius, Spin-
ner veimári udvari főpap és Bode lelkész értekezett. E 
missziói egyesület a Luther-jubileumi év szülöttje, és Lip-
sius, Pfleiderer és Nippold lanárok életrevaló alkotása. 
Munkásságának tere Japán és Kina. Japán pláne a maga 
legűjabbi sajtóját, irodalmát, sőt tokiói egyetemét is a 
német prot. külmissziónak köszöni. A kinai zavarok nap-
jainkban az egyesület missziói tevékenységét is megbéní-
tották, sőt egyik német követ még politizálással is vádolta. 
Warwck hallei tanár azonban megvédelmezte a prot. 

külmissziót egyik nagy feltűnést keltett legűjabbi röpira-
tában, a melyet egyik szemlénkben nemrég mi is ismer-
tettünk. 

A bonni pápás nagygyűlés méltán csatlakozik az 
előbbiekhez. A reklám ennek is egyik legfőbb fegyvere 
vala. Mások megtévesztésében s a dagályos önmagasz-
talásban meg felülmúlta az előző 46 pápás nagygyűlést. 
Úgy külső megjelenésében, mint nagyszámú előadásaiban 
és beszédeiben a túlzás volt észlelhető. Igy egyik szónoka 
azt hangoztatta, hogy »az egész világ a római kérdés 
megoldására vár«. Bizonyos mesterséggel értenek e nagy-
gyűlések ahoz, hogy a hallgatókban a szeretet s a gyű-
lölködés érzelmeit felkeltsék. Példa rá a kul turharc meg-
ítélése, a melyet az egyik »vívmánynak*, a másik 
»martiromságnak« jelzett a német r. katholicizmus törté-
netében. A r. kath. tudományosság sem kerülte el a 
nagygyűlés figyelmét. Különösen a felsőbb oktatásügyét 
hangsúlyozta, s a Görres-társaság hathatós támogatását 
ajánlotta. Egyleteivel pedig behálózta a német pápás 
katholicizmus az egész birodalmat. Ilyen különösen a 
Bonifác-egylet, a mely az egész német birodalomnak »a 
pápás hitben való egyesítésére* törekszik, s méllán »új 
Amiensi Péternek* neveztetett. Ez egyesület tevékenysé-
géről tűzzel és odaadó lelkesedéssel beszélt Bonaventura, 
egy berlini dömés páter. A pápás nagygyűlések mellett 
ez egyesület egyik leghatalmasabb organuma a német 
papizmusnak, a melynek ma 168,000 tagja van, s a mely 
a mult évben 2.290,000 iratot bocsátott közre. Egyik leg-
főbb feladata a társas élet reformja az alsóbb és közép-
osztályok körében a papizmus szellemében. Jelszava, hogy 
csak Róma világuralma s a pápás hit egysége oldhatja meg 
napjainkban a szociális kérdést. Ez magyarázza meg a 
szociáldemokráciához való viszonyát is. A bonni pápás 
nagygyűlés meg hazafiaskodni is tudott. A ' mi néppar-

tunkhoz hasonlóan az ő ideálja is a keresztyén (ér tsd: 
pápás) Németország, s annak »állandó hadserege a nép, 
vezérei a centruinpárti követek*. Egy szóval egy az ultra-
montanizmus az egész világon, csak eszközeiben tud 
lépten nyomon alkalmazkodni. De ma is oly türelmetlen, 
mint a jezsuita uralom idején, a XVII-dik században. 
Ausztria a bizonyság, hogy világi karhatalommal is el 
*az eretnekség* kiirtására. 

A bonni pápás nagygyűlés legérdekesebb előadását 
Mansbach münsteri tanár tartotta »A tekintély és a 
szabadság elvéről, mint a mai krizis alapkérdéséről s 
eloszlatásáról az egyház szellemében* címmel. Bizonyos 
tudományos előkelőséggel és dialeklikai ügyességgel mondta 
el beszédét, de nagy ugrásra volt szüksége annak beiga-
zolására, hogy »a római egyház valódi kiegyenlítése a 
tekintély s a szabadság elvének*. Schell t ragikumára 
emlékeztetőleg mondotta, hogy »ha azonban az egyház 
isteni jellegéről s a megdönthetetlen hit- és erkölcsi 
tanokról van szó, akkor ránk nézve nincs kritika, hanem 
csakis az egyházi csalhatatlan tantekintély iránti hit-
teljes és engedelmes alávetés*. Bizonyára kényelmes 
összeegyeztetése ez a szabadság s a tekintély elvének! 
Ily módon vélik megoldani a gazdasági krízist is a pápás 
egyházban. Egyet megtanulhatunk e nagyhangú pápás gyű-
lésből, és ez az, hogy a pápás egyház testületei és egy-
letei óriási hálójával egészen bekerítette már a német 
birodalmat. Kétszeres ok ez arra , hogy a német protes-
tánsok tömörüljenek s az áldatlan egyházpolitikai és 
theologiai pártharcokat abbagyják. A Krisztussal sziveink 
ben, a bibliával s az egyházhistóriával a kezünkben győz-
hetjük le csupán a pápás világi u ra lmat ! 

A thüringiai belmissziói érhkezlet szept. 18. és 
19. napján Sondershausen városában ülésezett. Az ünnepi 
istentiszteletet Niemöller lelkész tartotta, ki beszédéhen a 
belmisszió fontosságáról és szükségességéről igyekezett 
megyőzni figyelmes hallgatóit. Hogy mily nagy mezőt 
érintett az értekezlet, az az előadások címéből is kitűnik. 
De igtatunk egy néhány thémát a megvitatott kérdések-
ből: »Az ev. ifjúság g o n d o z á s á r ó l ; »Az iszákosság elleni 
küzdelem és a belmisszió*; »Az otthonok házirendjéről*; 
»A női diakoniáról s a női ifjúság gondozásáról egymásra 
való hatásában föltüntetve* ; >A napi sajtónak a bei-
misszióhoz való viszonyáról*; »Az egyházi közösségi 
élet ápolásáról s annak nagy egyházi jelentőségéről* ; 
»A tornázás és a játék szerepe a mentő házban*; »A 
legújabb kényszernevelési törvényről s annak nagy jelentő-
ségéről az ev. belmisszió szolgálatában* stb. stb. Valóban 
életrevaló, fontos és szükséges belmissziói kérdések, a 
melyekkel mi is foglalkozhatnánk. Ezer meg ezer szociális 
baj van nálunk az egyházban s azon kivül. A belmissziói 
egyesület szervezésére égető szükség van, s annak elő-
mozdítása s lehető felkarolása minden prot. embernek 
feladata, ki szereti hazáját és egyházát. Ismerjük meg 
bajainkat s aztan lássunk hozzá azok szanálásához vagy 
lehető enyhítéséhez. E tekintetben valóban szép és nemes 
feladat vár az esperességi, kerületi, és egyetemes lelkészi 
értekezletekre. Tegye meg mindenki a tőle telhetőt az 
egyházban és a társadalomban! 

Az alkokol diátetikai értékéi öl érdekes röpirat jelent 
meg dr. Hurtmann orvos tollából »Husz év a gyermek-
ápolás és nevelés szolgálatában* címmel. Kimutatja, hogy 
a bor élvezete a beteg gyermekeknél ront.ólag hat a szer-
vezetre, s kikel a bort, sört vagy egyéb alkoholos italo-
kat rendelő orvosi praxis ellen. Saját tapasztalataira hivat-
kozva meggyőzően fejtegeti, hogy csak kárát és soha sem 
hasznát látta a gyermekeknél az alkohol élvezetének; sőt 
azok testi és lelki veszedelméről győződött meg orvosi gya-



korlata alatt. Népünk eme veszedelmével mi is gyak rabban 
foglalkozhatnánk A szülőkhöz az irat azt a kérelmet intézi, 
hogy soha se ad janak alkoholt a gyermekeknek! Jó lesz 
az intést nekünk is megszívlelnünk saját vérünk erdeké-
ben. Talán ennek a ha tása a gyilkolás mániá ja az olasz 
nép között , a melynek e téren pr imátusa van az összes 
kulturnépek sorában . Azt olvasom, hogy mig Németor-
szágban 5 5 millió lakosra évenként 530, Franciaország-
ban 38 millió lakosra 609, Spanyolországban 28 millió 
lakosra 849. addig Olaszországban 4 ezernél több gyil-
kolás jut a bíróság elé. Németországot tehát 14-szer, 
Spanyolországot pedig pedig 4 szer haladja meg az olasz 
fana t izmus a maga gyilkolásainak óriási számával . Szo-
morú jelensége ez a mai kornak, a melyet csak növel 
az anarchis ták fanat izmusa. 

A monteliiirJói játékbarlang — mint Luthardt lap-
jában olvasom — »csak* 24 millió frankot nyert az 
elmúlt évben, azaz 3 millióval kevesebbet, mint az előző 
évben. A délafrikai háború tar tot ta vissza az angol já té-
kosok egvrészét a barlangtól. De azért 37-tel több volt az 
öngyilkosok száma, mint az előző években. Ezeket nem 
a közönséges, hanem az ú. n. Campo infernale temetőbe 
helyezik örök nyugalomra. Sem sirkő, sem kereszt vagy 
felirás nem jelzi nyugvó helyöket, s közönséges deszkák 
közé téve, éjjel szállítják el e szerencsétleneket. Egy egy-
szerű, számozot t fakaró jelzi a szerencsétlenek sirjait . 
1860 óta 2000 öngyilkost temettek el ily módon a Campo 
infernale temetőjében. Szomorú fejezete ez a mi modern 
életünknek ! 

A némí t erkölcsnemesűó egyesület szept. 30 s októ-
ber 1—2. napjain Stettin városában tar tot ta ez idei 12-ik 
nagygyűlését . Az ünnepi istentiszteleten Becker kiéli pré-
post prédikált. A titkári jelentést Benning berlini lelkész 
olvasta fel. A diákélet s a pincérnők veszedelmére nagy 
figyelmet fordított. A felöleli kérdések közül megemlítjük 
a következőket : »Erkölcsiség és népegészség*, 'Erkölcs i -
ség és népnevelés*, »A nő helyzete a házban és a tár-
sada lomban* , »A közerkölcsiség viszonyai a falun és a 
városokban*, »Az erkölcs törvény miatti küzdelem s az 
erkölcsnemesítő egyesület féladatai* stb Valóban sa jná-
latos, hogy nálunk elaludt az erkölcsnemesítés mozgalma. 
E téren a belmisszióra igen szép és nemes feladat vár. 
Csak a vak nem látja, hogy nálunk a közerkölcsiség 
viszonyai igen alásülyedtek. Pedig minden népnek és 
nemzetnek »támasza és talpköve a tiszta erkölcs*, s nem 
látjuk-e, hogy »Árpád vére miként f a j u l * ! ? 

A szász királyságnak a legújabb egyházi statisztika 
szerint van 3 .621,250 luth.. 10 538 ref., 140 285 római 
kath., 1428 nemet kath. , 9 9 0 2 zsidó es 13.631 »más« 
felekezetű lakosa. Ev. luth. parókhia van 1023; a lel-
készi állások száma 1412. A lelkészi állások különböző 
jellegűek. A királyiakra a minisztérium s a konzisztorium 
nevez ki. A római kath. egyházban a parókhiák száma 
32, a lelkészeké 96, a templomoké 73. Van hat szepa-
ralt luth. egyházközség is. A reformátusok, német katho-
likusok, sőt methódistak növekedőben vannak. Zsidó zsina-
góga van 4. Bizonyára érdekes egyházfelekezeti statisztika 
a reformáció szülőföldén, a melyen csak a r. kath. udvar 
érthetetlen históriai fejlemény. 

A lengyel királyság ev. luth. zsinata szeptember 
4 — 6 napjain Varsóban ülésezett. Monitius generálszuper-
intendens jelentése szerint az egyházközségek virágzása 
észlelhető. A wengrowi gyülekezet 250 éves jubi leumát 
ülte meg. A bel- és külmisszió állásáról Bursche egyházi 
tanácsos referált . Transvaa lban is van egy Polonia nevű 
missziói ál lomás Priitória közelében, a melyről azonban 
a háború miatt jelentés nem érkezeit. A zsidók között 

való misszióról is tanácskozott a zsinat, miután azok 
ú jabban rokonszenvet muta tnak a prot. keresztyénség 
iránt . A népiskolák ügye kevésbé mondható örvendetes-
nek, s főleg a falusi kántorok helyzete igen siralmas. Az 
egyházi elöljárókat hozzá értő és egyházias érzékkel biró 
egyénekkel óha j t j a a jövőben a zsinat betölteni. Monitius 
generálszuperintendens egy pásztori levélben fogja erre 
felhívni az egyházközségeket. A nagy lengyel énekes 
könyv még ez év folyamán közre fog bocsáttatni . Őszin-
tén örvendünk a lengyel protestant izmus egyházias moz-
golódásán 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** Brehm : Az állatok világa című nagy müvé-
ből a 4. és 5-dik füzetet vetlük a Légrády testvérek 
kiadásában. E füzetekben is a majmokkal foglalkozik a 
szerző, azokról ad színesen megirt és rendkívül érdekes 
ismertetést. A lüzetekhez egy-egy gyönyörű szines nyomatú 
műmelléklet van csatolva, a szöveg köz'é pedig számtalan 
szövegkép van nyomva. A füzetek 40 krért kaphatók a 
kiadó Légrády testvéreknél (Budapest, Váci-korút 78.) 

*fc N ő k k ö n y v e . Irta dr. Sikora József. A Franlin-
Társula t kiadása. — E korszerű kérdéseket tárgyaló könyv-
nek rövid t a r t a l m a : I. A nők előnyei, a mely fejezetben 
a magasabb nőiségröl, a női szelidségről, a nő szerelmé-
ről, a női bátorságról , a nők munkaképességéről, a női 
tapintatról és illemről, a női felfogásról, a nők beszédre 
és Írásra való haj lamáról , a női hiúságról és a házas-
ságról van szó. II. Hogyan házasodjunk ? Ez a fejezet 
arról értekezik, hogyan házasodnak az okos emberek? 
hogyan az ostoba e m b e r e k ? miként a rosz emberek ? és 
végül a nőtlenségről szól. A könnvv III. fejezete: mi a nő? 
milyenek a magyar felső osztály nőjei ? milyenek a közép-
osztály nőjei ? milyenek a magyar alsó osztály nője i? — 
Ebben a keretben a »Nők könyve* nemes erkölcsi alapon 
és magyar nemzeti ál lásponton tele van sok érdekes meg-
figyeléssel, okos reflexióval és talpraesett bírálattal, a me-
lyekből nő és férfi egyaránt sokat tanulhat. A 317 lapra 
terjedő munka ára kötve 2 korona 40 fillér, kapható a 
kiadó Frankl in-Társulatnál . 

** V ö r ö m a r t y M i h á l y születésének századik év-
fordulója alkalmából dr KÍSÍ Ernő szépen és vonzó 
módon megírta Vörösmarty Mihály életrajzát, melyben 
tömör vonásokban, de igen élénken és tanulságosan raj-
zolja meg a nagy költő egyéniségét és jellemzi hata lmas 
költészetét. Az ifjúság, melynek első sorban szánva van 
a mű. de a nagy közönség is, haszonnal és élvezettel 
olvashat ja a kis müvet , mely ünnepi a jándéknak is igen 
alkalmas, mivel igen csinos kiállításban jelent meg Fischcl 
Fülöp könyvkiadónál Nagy-Kanizsán. Kapható az összes 
könyvkereskedésekbsn. Ára 1 korona. 

** É r t e s í t é s . A sajtó útján tudomásomra jutott, 
hogy »Valaszszunk alpüspököket avagy missziói szuper-
intendenseket* cimű tanulmányom néhutt (úgy például 
az összes dunántúli ev., továbbá a zólyomi s pestmegyei 



ev. egyházmegyékben) a papi értekezletek útján további 
tanulmányozás tárgyává tétetett: van szerencsém jelenteni, 
hogy e művemből — a mi még néhány példány nálam 
megmaradott — bármely érdeklődő gondolkodónak szívesen 
szolgálok tiszteletpéldánynyal. Kelt Hont-Udvarnokon (p. 
Teszér). Krupecz István ev. lelkész. 

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 nyék-ládházai ref. egyház 
ifj. Malcláry Károly tiszanánai segédlelkészt, — a visai 
ref. egyház ifj. Jakabházi Dániel málomi helyettes lelkészt, 
— a sátor alj a-ujhelyi evang. egyház Korbély Géza mis-
kolci püspöki titkárt választotta meg lelkipásztorává. 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v . Báró Horváth Ödönné, 
gróf Rhédey Johanna az alvinci ref. egyháznak egy 
1000 korona értékű, antik indiai nehéz selyemhimzésü 
úrasztali terítőt ajándékozott. 

T e m p l o m a v a t á s o k . A szamos-udvarhelyi kis ref. 
gyülekezet, a mely hajdanta jobb világot látott, de hivei 
elfogyása következtében Zsibó filíájává lett, mult hó 21-én 
avatta fel, legnagyobb részben kegyes adományokból épült 
új templomát. A felavató ünnepélyen, Viski Pál esperes-
sel élükön 11 egyházmegyei lelkész vett részt, s tette a 
napot a kicsiny, mindössze csak 5 0 — 6 0 lélekből álló 
gyülekezet örömünnepévé. Az új templom felépítésében 
az anyaegyház buzgó lelkésze, Veress Sándor szerzett 
magának kiváló érdemeket, a ki lankadatlan kitartással 
gyűjtögette éveken át e célra a keresztyén áldozatkészség 
filléreit. — A deszpot-szentiváni evang. leányegyház folyó 
hó 4-én avat ta fel imaházát, a melynek felépítésében a 
reformátusok is jelentékenyen segédkezet nyújtottak. A 
felavató beszédet és imát Famler Gusztáv torzsai lelkész 
tartotta. Ábrahám Vilmos, az anyaegyház Alsó-Pivnica 
lelkésze egyházi beszédet mondott, végül pedig az úrvacsora 
osztatott ki. 

Az amerikai magyar ref. egyházak fejlődése. 
Messze idegenbe szakadt magyar református véreink szép 
bizonyságát adják az újabb időben hitökhöz való ragasz-
kodásuknak és érette való áldozatkészségüknek. Csak nem-
régen avatták fel a trentoni, immár a hetedik magyar 
református templomot a szabad Amerika földjén, s már is 
több helyről kapunk értesítést újabb templomépítési és 
egyház-alakítási mozgalmakról, Igy Phönixvillében már 
erősen halad a templomépítés és december hó 2-án fel 
is avatják. E gyülekezet buzgósága annál figyelemremél-
tóbb, hogy még papjuk sincs, hanem csak időnként hall-
hatják Isten igéjét egy-egy messze földről hozzáiuk elláto-
gató magyar ref. lelkész ajkáról. — Johnstownban, az ott 
működő Csánfordi Ferenc lelkész buzgólkodása folytán 
szintén megindult a templomépítési mozgalom, s az egy-
szerű munkás emberek bámulatos lelkesedéssel hordják 
össze filléreiket a magasztos célra. Vannak, a kik 100, 
200, sőt 300 koronával adakoznak a szent ügy oltárára. 

— Wilkesbarreban szintén építés alatt van a templom, s 

Toledóban is jelentékeny pénzösszeg gyűlt már össze 
a templomépítés céljára. — Adjon Isten ügyöknek elő-
menetelt, fáradozásaiknak diadalt, munkájokra bőséges 
áldást! 

I S K O L A . 

Új tanárok . Az eperjesi kollégium igazgató-választ-
mánya Gamauf György tanárt egy évre az igazgatói 
teendők ellátásával bizta meg; az üresedésbe jött mennyiség-
tani tanszékre pedig, rendes tanári minőségben, négy 
pályázó közül Gerhard Béla besztercebányai állami polgári 
iskolai rendes tanárt választotta meg, ki az internátusban 
egyúttal a felügyeletet is gyakorolni fogja. A koll. főgim-
náziumban legújabban rendszeresített tanári állást már 
régebben Teles Kornél tanárjelölttel töltötték be. 

A f ő v á r o s é s a k ö z o k t a t á s . A főváros pénzügyei 
igen szomorú állapotban vannak s terhei könnyítése végett 
szeretné lerázni a nyakáról a reáliskolákat s átadni az 
államnak. A közoktatásügyi szakosztály a mult héten adta 
be erre vonatkozó véleményét, a mely oda konkludált, 
hogy a reáliskolák megszüntetésével semmit sem nyerne 
a főváros, mert azok helyett polgári iskolákat volna 
kénytelen állítani. A reáliskolák megszüntetése helyett 
ennélfogva azt ajánlja a szakosztály, hogy az iskolai 
terhek csökkentésére az államtól kérjen segélyt a főváros. 
Az ügyosztály előterjesztése szerint az államnak 1.500,000 
koronával kellene járulnia a főváros tanügyi kiadásaihoz 
de — tekintetbe véve a mai súlyos finánciális helyzetet 
— csak annyit javasol kérelmezendőnek, hogy a főváros 
minden 100,000 koronás kiadásánál 10,000 koronával 
recipiáljon az állam, az iskolák építésére pedig adjon 
150,000 koronát. Ez a kívánság, tekintve, hogy a nem 
állami iskolák segélyezésére az állami költségvetésbe fel-
vett, több mint négy millió koronából jelenleg nem jut 
több a fővárosi iskoláknak, csupán 12,000 korona, — 
valóban szerény; az államnak pedig elsőrangú köteles-
sége, hogy a fővárost a közoktatás érdekében kifejtett 
óriási és elismerésre méltó törekvésében megfelelőleg 
támogassa. 

A s á r o s p a t a k i f ő i sko la i f j ú s á g a Bethlen Gábor 
szobra alapja javára f. é. december 8-án délután a főis-
kola imatermében ünnepélyt, s este a városháza összes 
termeiben táncmulatságot rendez, Kun Bertalan püspök, 
br. Vay Béla főgondnok és az egyházkerület több kiváló 
férfiainak védnöksége alatt, a következő p rogrammal : 
1. Nyitány. Benelbtől. Előadja a főiskolai Zeneegylet. 
2. Megnyitó beszéd. Tar t ja Baksay István főisk. szénior, 
az ifjúsági Egylet elnöke. 3. Emlékezés Bethlen Gáborra . 
Irta és felolvassa Nóvák Lajos theol. tanár. 4. Ünnepi 
dal. Huber Károlytól. Előadja a főiskolai énekkar. 5. Al-
kalmi költemény. Ir ta Zombori Andor főgimn. t a n á r ; 
szavalja Deésy Sándor theológus. 6. Kuruc dalok. Káldy 
Gyulától. Előadja a főiskolai énekkar. 7. Felolvasás. 
Tart ja Bákosi Viktor. 8. Petőfi a Hortobágyon Melodráma. 



Szövegét irta Váradi Antal, zenéjét szerzelte Kun László. 
Szavalja : Farkas Andor joghallgató. Kisérik : dr. Meczner 
Sándor jogtanár (hegedűn), Horváth Bertalan joghallgató 
(cimbalmon), Simon József theológus (zongorán). 9. Bod-
rogi János Bethlen kollégiumi tanárnak, a szoborbizott-
ság titkárának beszéde. 10. Bákóczy induló. Előadja a 
főiskolai Zeneegylet. 

Az eperjes i evang. j ogakadémián a folyó tanév-
ben oly nagy számmal iratkoztak be a hallgatók, mint 
eddigelé sohasem, a mi szintén ékes bizonysága az intézet 
kiválóságának és jó hírnevének. Beiratkozott az I. év-
folyamra 70, a Il-ra 59. a I l l -ra 40, a IV-re 29, össze-
sen 197. Ezenkívül 4-en nyertek engedélyt a vizsgálatok-
nak tanfolyam hallgatása nélküli letehetésére, úgy, hogy 
az az összlétszám ezekkel együtt 201. Vallásra nézve: 
protestáns 92, közöttük 69 ág. ev., 23 ev. re f , római 
kath. 50, izr. 38, gör. kath. 16, gör. kel. 5. Anyanyelvre 
nézve: 149 magyar, 34 német, 9 tót, 4 román, 3 szerb, 
2 lengyel. 

EGYESÜLET. 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület f. hó 11-től 

17-ig tartotta meg az ifjúsági egyesületek szokásos ima-
hetét. Az egyesület tagjai minden nap, este 1/2S órakor 
jöttek össze a ref. theológia nagytermében s elmélkedtek 
a lapunkban már közölt témák felett. Hétfőn Forgács 
(iyula, kedden Szilassy Aladár, szerdán Kovács László, 
csütörtökön Szabó Aladár és Müller baseli misszionárius, 
pénteken Csűrös István gimnáziumi vallástanár, szomba-
ton pedig Hamar István theol. tanár tartott biblia-magya-
rázatot. Az összejöveteleket az ifjak mindig szép szám-
mal s bizonyára lelki haszonnal látogatták. 

A s á r o s p a t a k i ref. nőegy le t kegyeletes alapítványt 
kapott legközelebb tartott közgyűlésén. Özvegy Warga 
Lajosné, egy szép levél kíséretében 18 darab császári 
aranyat küldött az egyesületnek, azzal a kéréssel, hogy 
az Warga Lajos-alapítvány cim alatt kezeltessék, s 
kamatja minden év karácsonyán egy szegény családnak 
segélyül osztassék ki, vagy egy szegény gyermek felruhá-
zására fordittassék. 

A »Tabitha* prot. jótékony nőegyesület a lefolyt 
1899—1900. év alatt 25 rendes összejövetelt s ugyan-
annyi választmanyi ülést tartott, melyeken 1025 darab 
új ruha és fehérnemű készítetten, 678 folyamodó közül 
rendes heti kenyérsegélyben 58 egyén és 224 család része-
sült; 392 egyen, illetőleg család között 1150 darab uj 
ruha és 436 darab viselt ruha, fehérnemű, ágynemű és 
cipő osztatott ki.s még számosan részesültek kisebb-nagyobb 
adományokban. Az egyesület bevételei tagsági díjak és 
jótékony adományokból 5161 kor. 84 fdlért tesznek ki 
s a kiadások 5129 kor. 47 fillért. 

Hirek a Lorántffy-Zsuzsánna egyesületből. Az 
egyesület tagjai az elmúlt héten szorgalmasan folytatták 
áldásos munkajokat és saját lelkók építését. A rendes 

heti összejövetelen kivül háromszor jöttek össze vallásos 
elmélkedésekre, a melyeken az Ür imája képezte beszél-
getésük tárgyát. — F. hó 15-én tartották meg kir. köz-
jegyző jelenlétében jótékony tárgysorsjátékuk sorsolását, 
a melynek eredményét legközelebb hiteles kimutatásban 
fogják a közönségnek tudomására hozni. A sorsolás vé-
geztével szeretetvendégség volt. — Az egyesület újabban 
működése körébe vonta a cselédek gondozását is, s e 
végre egy cselédotthont rendezett be a Bózsa-utca 20. sz. 
alatt. A helyiség felavatása f. hó 17-én történt meg, a 
mely alkalommal Gergely Antal lelkész mondott beszédet. 
— Íme a krisztusi szeretet mind szélesebbre terjesztgeti 
határait e nemes egyesület által. Terjesztgesse is, mert 
óh még milyen sok az aratásra váró gabona és oly ke-
vesen vannak az aratók! 

KÜLÖNFÉLEK. 
* Tompa Mihály »Fekete Könyv«-e. A nagy 

költő-pap, halála előtt egy lepecsételt csomagot helyezett 
el a premontreiek leleszi konventjénél, azzal az utasí-
tással, hogy az halála után csak ötven év múlva bon-
tandó fel. Ez a csomag Tompának úgynevezett »Fekete 
Könyve-ét foglalja magában és sok találgatásra adott 
már alkalmat. Nem régen a klerikális irányzatú »Hazánk« 
c. napilap bolygatta fel ennek kérdését, s azt a gyanút 
bocsátotta világgá, hogy Tompa e lepecsételt iratai »saját 
hitfelekezete tanaival szemben kételyeket fejeznek ki s 
katholikus hitvallást tartalmaznak*. Ezt a nemtelen gyanú-
sítást, a Sárospataki Lapok egyik legutóbbi számában 
Lévay József, Tompa egyik testi-lelki barátja utasítja visz-
sza megérdemelt módon, s hivatkozva már 1874-ben irt 
s a Budapesti Szemlében közzétett emlekezéseire, kijelenti, 
hogy a lepecsételt könyvben semmiféle r. kath. hitvallás 
nem foglaltatik, Ő látta, olvasta a »Fekete Könyv€-et és 
nincs abban semmi egyéb, mint Tompának a saját környe-
zetére s a vele egy korban élt emberekre vonatkozó, 
adomaszerű, szatirikus feljegyzései. — íme igy lesz igaza 
a mesének: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. 
De ne higvjük, hogy ez a vajúdás természetes. Mesterségesen 
volt az felidézve azon körök által, a melyek oly tervszerűen 
törnek ellenünk minden téren. Persze, milyen jó fogás 
lett volna Tompát, mint lelkében egyházával meghason-
lott s a pápás egyházhoz tért kálvinista papot felmutatni! 
A »Hazánk* cikkírója is meggyőződhet azonban ama 
példabeszéd igazságáról, hogy: Hamarabb utol érik a 
hazug embert, mint a sánta ebet. 

* Ásatások Ur -Kasdímban. Amerika tudós régé-
széi, a külügyi kormány oltalma alatt és áldozatkész 
tőkepénzesek segélyével egy igen nevezetes keleti felfedező 
expedíciót szerveztek, a melynek célja: ásatásokat ren-
dezni a föld egyik legősibb városában, Ábrahám szülő-
helyén, Ur-Kasdimban. Az ősrégi Ur romjai eddigelé 
megközelít hetet lenek voltak a tudós világra nézve a kör-
nyék lakóinak ellenséges indulata miatt; most azonban 



a szultán felajánlván támogatását az expedíciónak, lehet-
ségessé válik e nevezetes hely felkutatása. Nem kételke-
dünk henne, hogy a kutatás sok becses emléket fog 
napvilágra hozni, s talán még Izráel mesés őstörténetének 
kulcsát is kezünkbe fogja adni. A húsz tagból álló expe-
díció élén dr. Edgár G. Banks áll, s az előleges költsé-
gekre tél millió korona van előirányozva. 

* A »Presbyterian Aliance« és a holland ki-
rá lynő . A presbiteri szövetségnek f. év szeptemberében 
Washingtonban tartott nagygyűlése elhatározta, hogy 
Vilma hollandi királynőhöz, az egyetlen presbiteriánus 
uralkodónak, férjhezmenetele alkalmából üdvözlő feliratot 
intéznek. Az üdvözlő feliratot, a melyet a washingtoni 
gyűlés elnöksége és a presbiteri rendszerű prot. egyházak 
56 legkiválóbb lelkésze, köztük a mi konventünk elnöke, 
Kun Bertalan is, irt alá, a mult héten adták át, gyönyörű 
albumba foglalva a királynőnek a nagygyűlés megbízottai : 
Boschedien, Wagener, Anet és Meyhofer lelkészek, Brug-
mann presbiter és Priss báró. Az ifjú királynő meghatottan 
köszönte meg a feliratot és biztosította a küldöttséget a 
presbiteri egyház iránt érzett jóindulatáról. 

* Tolsztoj a hazafiság és a kormány ellen. 
Tolsztoj, a nagy orosz író, a maga sajátságos keresz-
tyén elvei alapján egy feltűnő, a mai szocialisztikus és 
anarkisztikus világban határozottan veszedelmes brosúrát 
irt f. év májusában »Hazafiság és kormány* cim alatt, a 
melyben a patriotizmust és az ál lamkormányokat termé-
szetellenes, veszedelmes és az emberiség nyomorúságát 
okozó dolgoknak minősíti, s ezeknek minden józan ember-
nek hozzáférhető eszközzel elnyomására és kiirtására hivja fel 
az emberiséget. A patriotizmus és a népeknek országokra 
oszlása nemcsak hogy gátja szerinte az emberiség álta-
lános testvériségének, hanem a nemzetek féltékenységei-
nek, torzsalkodásának, a folytonos fegyverkezésnek és a 
véres, elnyomó háborúknak is okozója. Ezért tehát tépjük ki 
lelkünkből a patriotizmus veszedelmes érzését; döntsük le 
a kormányokat. Az emberiség jelen nyomorúságaiból való 
szabadulása csak a testvéries egyesülésből származhatik. 
Nem holmi haza vagy kormány gyermekei vagyunk, 
hanem Isten gyermekei, s nem lehelünk sem rabszolgái, 
sem ellenségei egymásnak. — A keresztyénség legmagaszto-
sabb elveit az anarkiával botorul összekeverő brosürát az 
orosz rendőrség azonnal konfiskálta, s ugyanezt tette véle 
a német kormány is, a mikor Tolsztoj azt német nyelven 
is kinyomatta. 

* Az >Üdv h a d s e r e g e « , a melynek 1874 ben még 
csak 60 tisztje volt és csak Angliára szorítkozott, ú jabban 
jelentékenyen meggyarapodott. Tisztjei száma meghat-
szorosodott, s a siker által felbátorítva, megkezdette hódító 
hadjáratá t az angolszász és a germán világban. 1884-ben 
az üdvhadseregnek már 2500 tisztből álló »törzskara* 
volt, s gyors egymásutánban. 5 évről 5 évre 7860, 9564, 
13,299, sőt századunk alkonyán 15,000-re emelkedett a 
»tisztek« száma. Németországba csak legújabban hatolt 
be a szekta. 1896-ban csak 26 »hadteste« és 70 »tisztje* 

volt. 1900-ban a hadtestek száma 110-re, s a tisztek 
száma 350-re emelkedett. Legújabban már a szociális 
térre is kiterjesztette figyelmét. Van 3 menháza és több 
leány és fiú otthona. A berlini »hadapródiskoIa« alig 
győzi befogadni a sok jelentkező fiút és leányt. Fiókjai 
vannak Németországban, Boroszlóban, Essenben, Kölnben, 
Stuttgartban, Strassburgban és Frankfur tban. Szeptem-
berben Berlinben leányok számára egy »metropolist* is 
nyitott. (E E. I.) 

A F r a n k l i n T á r s u l a t n a k lapunk jelen számához 
csatolt irodalmi értesítőjére felhívjuk olvasóink szives 
figyelmét. 

GYÁSZ ROVAT, 

Id. R á k o s i Lajos, Luka-Ilenczfalva ev. ref. lelkésze, 
a marosi ev. ref. egyházmegye tiszteletbeli esperese, Maros-
Torda vármegye törvényhatóságának virilis tagja, állandó 
választmányi tag, az 1848/49. évek szabadságharcában 
•főhadnagy, Maros-Vásárhely szab. kir. városnak ugyan-
akkor utolsó helyettes térparancsnoka, stb. stb., életének 
75-ik, papságának 51-ik és házasságának 46-ik évében, 
hosszas szenvedés után folyó 1900. év november hava 
17-ik napján, reggel 6 órakor megszűnt élni. — Az egy-
házi közigazgatásnak és a maros-nvárád-vidéki lelkészi 
karnak kiváló alakja, a régi patriarkális székely papok 
tipusa, nagy család feje dőlt ki az elhunytban. Két fia 
(mind a kettő lelkész), öt leánya, számos unokája gyá-
szolja elhunytát. Béke hamvai ra ! 

A D A K O Z Á S . 

A Farkas József ösztöndij-alapra adakoztak: 
Nőképző Egyesület 100 k. Fábián .János 10 k. Péntek 
Ferenc 10 k. Kovács Emil 10 k. Gergely Antal 5 k. 
Baky Ferenc 2 k. Dr. Kiss Áron 6 k. Kovács János 5 k. 
Vámossy Mihály 5 k. Dr. Szikszay Sándor 20 k. Dömötör 
Bertalan 2 k. Kovács Lajos 10 k. Krausz Gusztáv 5 k. 
Tóth Kálmán 2 k Urházy Lajos 3 k. Balla Lajos 5 k. 
Balogh Elemér 2 k. Decsy Károly 4 k. Kiss Béla 4 k. 
Raksányi Károly 4 k. Bocsor Lajos 3 k. Benkő István 10 k. 
Szabó Albert 10 k. gróf Teleki Sándorné 50 k. Mezey 
Albert 10 k. Vargha Gyula 5 k. Szabó Károly 4 k. Bíczó 
Pál 3 k. Bárdi Pál 4 k. Dr. Balthazár Dezső 2 k. Bánvay 
Géza 2 k. Farkas Lajos és Zoltán 16 k. Tóth János 5 k. 
Kovács János 2 k. Bocsor Lajos 10 k. Kovács Zsig-
mond 10 k. Antos János 20 k. Kecskeméthy Ferenc 20 k. 
Takács László 10 k. Laky István 3 k. Kuliffay Elek 2 k. 
Hornyánszky Viktor 25 k. Szilágyi Dezső 20 k. Nőképző 
intézet 3 k. Dékány Mihály 6 k. E harmadik közlés 469 
korona, a két előző közléssel együtt összesen 3074 1c. 
80 fillér. — Rendező bizottság. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar istván. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



TÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s i g : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök . 
Kiadó-hivatal : 

Ilornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza , h o v á az elüfi7. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Fé lév re : 9 kor.; egész é v r e : 18 koronu. 

Eyyes szám áru 40 fii. 

Felekezeti egyesületek. 
Oh! hogy a mi nézőink nem látnak és a 

mi vigyázóink nem kiáltanak ! — fakad ki belőlem 
a sóhajtás, mikor látom egyházunk sorvadását , 
magunk tétlenségét, ellenfeleink erős készülő-
dését, s még azoknak fegyverkezóseért is a mi 
gyalázásunkat. 

A mult héten tartotta »a katholikus körök 
országos szövetsége« nagygyűlését vagy mijét 
itt Budapesten. Jó dolog ezt tudni nekünk na-
gyon, hogy nemcsak katholikus körök vannak 
immár hazaszerte; hanem egy országos szövet-
ségbe sorakozva, tervszerű, egyöntetű hadjáratot 
viselnek minden ellen, a mi nem római, legyen 
az egyén, institúció, eszme vagy bármi a kerek 
világon. Történik pedig ez épen akkor , mikor 
törekvéseink egy, az egyháznak belső építését 
vezető egylet alakítására meghiúsulnak. Ezer-
háromszáz egyesület tömör falanxban, mondjuk, 
ma még csak kétszázezer taggal, holnap, holnap-
után ki tudja mennyivel, egy cseppet sem kicsiny-
lendő dolog, még ha destruktív erők szolgálatá-
ban áll is. De nincs szándékomban a félelem 
riadóját fú jn i ; mert rendíthetlen meggyőződésem, 
hogy minden dolog csak »önkörében erős«. 
Tehát az a vallásos egyesület is, melynek lényege, 
célja nem vallásos, hamis alapon épült, s hatása 
áldásos nem lehet, Már pedig az úgynevezett 
katholikus egyesületek ilyenek. Tudja azt róluk 
minden gondolkozó ember, tudják a vezetők 
maguk is, hogy miféle hatalmi érdekeket szol-
gálnak. 

Csak azt az egy tanulságot szeretném levonni 
ebből a tényből, hogy, ha. mint nyilvánvaló, 
a római egyház nem fél az egyesületi munkát 
igénybe venni ; ha a római hierarchia nem félti 
a maga mindenhatóságát a szabad munkától; ha 
a római konzervativizmus nem fél modern esz-
közökkel élni : miért félünk mi protestánsok, a 
szabadság,a haladás egyháza?! Az igaz, nem lenne 

első eset, ha saját fegyvereinkkel vernének meg, 
mert a papizmus, a hol boldogul, a protestan-
tizmus eszközeivel boldogul. 

A mi azonban igazán fájó, keserves e dolog-
ban, az az a másik tény, hogy mikor a liberális 
kritika nagyot üt az ultrarnontánizmus szervez-
kedésén : mi raj tunk is üt egyet, olyas valamiért, 
a mit sohasem tettünk. Elitéli a magyarság és 
liberálizmus szempontjából a felekezeti egyesületi 
munkát , mert szétdarabolja a nemzet testét, s 
itt szépen egy kalap alá bujtat bennünket a 
néppárti kortes haddal. (Lásd Pesti Hirlap nov. 
21-diki számát.) 

Szeretném én azt az embert látni, a ki pl. 
a Prot . Irodalmi Társaság egész működésében, 
de bármely evangéliumi ref. egyesületi munká-
ban is ki tudna ilyen nemzet-széttagolási mun-
kát mutatni. A cikkíró azonban, kit én mint 
bibiiás jó keresztyént tisztelek, nem tesz különb-
séget felekezeti és vallásos egyesület között. 
Mert az olyan egyesületnek, a melyik célul tűzi 
ki maga elé, a saját dogmáira nem esküvőknek 
tűzzel-vassal, sötét gyűlölettel való üldözését: 
csakugyan nincs létjogosultsága. De az olyan 
embereknek egyesületét, a kik tömörülnek a 
sötétség, bűn, igaztalanság, képmutatás elleni 
nagy küzdelemre, az igazságszereiet, irgalom, sza-
badság, egy szóval a Jézus szolgálatára, s a saját 
egyházuknak, mások sérelme nélkül való építé-
sére: nem hiszem, hogy el lehetne Ítélni. Es ha 
tömörülnek túloldalon a gyűlölség-szításra, csak 
annál jobban kell nekünk tömörülnünk a szere-
tetre, és ha szövetséget kötnek ott a széttago-
lásra, csak annál jobban kell szövetkeznünk az 
összetartásra. 

Ugyan hová vergálhatna az ev. ref. egyház fele-
kezetisége? Ha felekezetiség lenne, s nem az evan-
gélium örök és univerzális eszméinek szolgálata: 
akkor is csak magyar maradna, mert nincs neki 
sem Rómája, sem pápája, sem Moszkvája se 
cárja. Csak nem ment feledésbe még Magyar-
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országon, hogy mikor a protestantizmus harcolt, 
azt sohasem csak magáért tevé, hanem mindig 
a magyar szabadságért is ? 

Ugyan mikor volt az evangélium a magyar-
ságnak el lensége? Soha, s o h a ! Ezekben áll az 
evangéliumi vallásos egyesületek létjogosultsága, 
szemben a Róma felé ponderáló, minden más 
egyház tagjai iránt felekezeti gyűlölséggel égő 
egyesületekkel szemben. 

Tudjuk, hogy még egyházunk vezető emberei 
közül is megtévesztett sokakat az álliberalizmus 
ezekben a kérdésekben. Ezért hiányzik belőlünk 
is, egyházunk életéből is a propagativ erő. Már 
pedig, ha valaminek jussa van a propagálásra, 
ak 3j F cl sajtó, akár a szószék, akár egyesületek 
ú t j á n : akkor az igazságnak van. Nem akarunk 
mi, sem egyházunkban, sem egyesületeinkben, 
sem semmiféle küzdelmeinkben se, harcolni 
pápista, zsidó, tót vagy oláh honfi társainkkal ; 
hanem igenis harcolni akarunk a bűn ellen. A 
bűn, a bűnök ellen, melyek elsorvasztják, elemész-
tik nemzetünk erejét. Minden veszésnek indult 
lé lek : magyar lélek — és hány van i lyen?! — 
egy-egy hatalmas jogcímünk a munkára . És ha 
eme temérdek ellenség ellen, melynek neve légió, 
harcra sorakozunk, azt gáncsolni bűn. 

Nem az bánt bennünket , hogy vannak más 
egyház tanait követő magyarok is, mint mi ; ha-
nem az, hogy vannak bűnök, speciális magyar 
bűnök, melyek nemcsak szétszaggatják, hanem el 
is emésztik a magyart . 

Azért dolgozunk, azért serkentünk munkára , 
azért kiáltunk segítségért, mert jogunk van azt 
mondani, a mit Hegedűs Sándor a Farkas-jubi-
leumon oly szépen fejezett ki, — hogy »a mi 
kötelességeinket más nem teljesíti, mulasztásain-
kat más nem pótolhatjacc. 

Igenis azt látjuk, hogy nem teljesíti más 
azokat a kötelességeket. Azt látjuk, hogy legyez-
getik a bűnt, eltusolják a mulasz tásokat ; szé-
pítgetik a l edérsége t ; visszaélnek a hiszékeny-
séggel ; megmosolyogják a jó bolond becsületest ; 
idegcsiklandó szenzációvá teszik a borza lmas t ; 
törvényt csinálnak a törvénytelenségből ; rend-
szert a hazugságból, ta lpnyalásból ; hatalmat a 
népbutí tásból; megvásárolják a férfi-becsületet 
és asszony-tisztességet; anyagi és szellemi tönkre-
menésig hajszolják az é lvezeteket ; sportot űznek 
a csalásból ; azt látjuk, hogy elaltatják a lelki-
ismeret szavát, és nemzetünk félmámorosan, 
félöntuclatlan megy romlása elé, és nincs, a ki 
oda kiáltsa neki : megállj boldogtalan! Mi pedig 
ezt kötelességünknek érezzük. Ne bántson hát 
bennünket senki, ha er re a munkára tömörülni 
akarunk, hanem nyújtson becsületes segítő kezet. 

»A mi mulasztásainkat nem pótolja senki.« 

Ha mi gyáván tovább is elhallgatnánk eddigi mu-
lasztásainkat, hogy nem tömörül tünk, nem kiáltot-
t unk : ki tenné meg helyet tünk? Ki tette meg a 
múltban ? mikor mi sokszor képzelt, hamis okból 
elhitettük magunkkal, hogy hallgatnunk kell. Ki 
teszi meg m a ? A pápista egyesületeknek másra 
van gondja, a gazdaságiaknak is. Ki pótolta 
eddig, a mit mulasztot tunk ? Ki küzdött a mér-
tékletlenség, a paráznaság, a bűnös fényűzés, 
a léhaság, a mértéktelen élvezetvágy ellen ; ki 
harcolt az elesettekért, ki emeli fel a megtérő 
bűnöst, ki táplálja a material izmus sarától meg-
unclorodót ? A napi sajtónak vannak hasábjai, 
lóversenyek és dicső paripák pedigré-je számára, 
főhercegi kutyák egészségi ál lapotának közlé-
sére, secessziós demimonde történetek finom 
mérgei ter jesz tésére ; néha egy sikoltása, filozofé-
mája valamely égbekiáltó bűn felett, — de igazi 
komoly nagy akciót a kisebb-nagyobb bűnök 
ellen, melyek veszedelmesebb ellenségek török-
nél tatárnál, ugyan melyik indí tot t? Azt a szí-
vességet megtették, hogy mikor munkába áll-
tunk a részegeskeclés ellen, a mely a börtönök 
lakóinak legalább hatvan, a tébolydák szeren-
csétlenjeinek talán még nagyobb százalékát szol-
gáltatja, egyébb pusztításán túl, — hát akkor 
szellemesen kifiguráztak. 

Feltétlen igazság az, hogy a Gondviselés 
mindenkinek kijelölte a maga munkáját , melyet 
helyette senki más el nem végezhet. Kijelölte 
az evangéliumi egyházét is édes hazánkban. 
Tör ténelmünk úgy tanítja, hogy ez a működés 
áldás volt a hazán, dacára Zichy János gróf 
kijelentéseinek Ezért van jogunk el nem mulasz-
tani a jelenben is, a mi ránk bízatott. 

Épen azért alakítunk és bár minél többet 
alakítanánk, nem más felekezetekkel torzsalkodó 
felekezeti, hanem evangéliumi vallásos egyesü-
leteket egyházunk belső építésére, és minden 
néven nevezendő bűn ellen való küzdelemre. 
Küzdelemre a bűn ellen és azon ideál mellett, 
a ki az Úr Jézus Krisztus. És a mikor ezt tesz-
szük, tudjuk, hogy a mi édes hazánknak is szol-
gálatot teszünk és nem tépjük darabokra a 
magyarságot, hanem olyan erővel fűzzük össze, 
melytől még Róma se, de a hitet lenség se tudja 
elszakítani. 

A kinek pedig van lelke tovább is elle-
nezni, gáncsolni az evangéliumi vallásos egyesü-
leteket, az ne felejtse el, hogy ezzel az ul t ra-
montánizmust , a reakciót és a széthúzást szol-
gálja, a melynek nem vethet gátat más, csak 
az evangélium. Mert mint a sötétséget is nem 
a lámpák milliói, de a királyi nap képes elűzni 
csupán: a lelki világ sötétjén is nem földi fé-
nyecskék és gondolatok, de egyedül a királyi 



Jézus, a testet öltött igazság, szentség, szabad-
ság, szeretet és irgalom vehet diadalmat, a kinek 
szolgálatában áll minden egyletünk. 

Gergely Antal 

Ünnepi beszéd. 
(A budai reformációi emlékünnepen, 1900. okt. 31-én elmondva.) 

(Folytatás és vége.) 

Mily csekély je lentősége lett volna az úrvacsora 
két szín alatt való kiszolgáltatásának, ha úgy foglalkozott 
volna vele Luther, mint a hogy Dudich András a tridenti 
zs inaton tartott beszédéhen; mily kisszerű követelés, mint-
egy a papsággal s z e m b e n a laikusok követe lőzése lett 
volna. Luther küzdelmében az úrvacsorának mélységes 
jetentése van: a Megváltó kiontott véréhez joga van minden 
hivőnek, mert hitének e drága vér az öntözője, mely nélkül 
kiszárad. És hogy a kelyhet kivívta: a Jézus kiontott vére 
az önfe lá ldozás kútfejévé lelt. Hány protestáns sziv kion-
tott vére öntözé meg a hit mustármagját, melyből a pro-
testantizmus terebélyes élő fája nőtt fel! Nem lehet párt-
fogónk más, mint a Jézus. N e m ment meg a bűn zsoldjától, 
a haláltól más, mint Jézus. 

Az a rajz, melylyel Carlyle leirja Knox első fellépését, 
midőn kényszeríteni akarták, hogy a Mária zászlót imá-
dattal csókolja meg, és ő, a ki egyáltalában nem is gondolt 
politikai szereplésre, azt a földre tiporta, — eleven képét 
adja e kor lelkének. Ecseteli azt a felháborodást, melyet 
a hit nélküli ima keltett e nagy skótnak becsületes szivében. 
Mint a hogy a mi rab prédikátoraink hajthatatlan meg-
győződéssel , mind a halálig kitartó hűséggel énekelték 
1 6 7 4 - b e n : 

Noha mi testünkben eladattattunk: 
Ür Jézus Cliristustól de megváltattunk. 
Ha ez ínségben meg köll is mind halnunk, 
De néma bálványnak mi fejet nem hajtunk. 

Nem képtördelés volt a protestantizmus. Hiszen 
Luther, midőn wartburgi rejtekéből újra a cse lekvés terére 
lép, erős szavakkal tiltakozik a képtördelő protestánsok 
ellen. Nem képtördelés, de az a meggyőződés , hogy 
semmi külső, semmi szakramentum meg nem tar t : egye-
dül a hit. A szakramentum a hit élesztésére csak eszköz. 
Nem a dogmatikus oldala f o n t o s é fe l fogasnak; átalakító, 
belső erővé fokozódik e felfogás, mely az egyéni fele-
lősséget provokálja, az egyént folytonos tevékenységre 
sarkalja. E tevékenység: vizsgálódás, kutatás, folytonos 
haladás az igazság keresésében egyfe lő l ; soha meg nem 
szűnő tevékenység az egyházi közösség buzdító ha-
tása alatt, a jótékonyság, az emberi nyomor enyhítése 
teren másfelöl. Mert hiszen a nagy politikai és társadalmi 
kérdések megoldásához az út a szivén keresztül vezet. 
Nagy tisztelettel kell meghajolnunk a jótékonyság intéz-
ményeinek fejlesztéséért nemcsak a r. kath. egyház, de a 
zsidó hitközsegek előtt is. E téren az újabb időben nagy 
szabású mozgalom sodrába jutottunk. Hála Istennek ! De 
még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Egyes bibliai szek-
ták rajongása helyett, a határozott célok tudataval mun-
kálkodó valódi evangéliumi tevékenység vezet célhoz, a 
nélkül, hogy a tudomány és műveltség áldásaitól beteges 
szentimentál izmussal elforduljon. Igy nem hódítjuk meg a 
világot. Nem kell elfelejtenünk, hogy éltető elemünk a sza-
badság. Hiszen az egyéni felelősségnek mi értelme van, 

ha ki nem vívjuk, még pedig, mint Göthe Faustja 
mondja: talpalatról talpalatra, napról napra a szabadsá-
got? Ki kell azt vívnunk bűneink ostromló árjával szem-
ben; ki kell azt vívnunk a világ felszínes léhaságával; ki 
kell azt v ívnunk a politikai áramlatokkal szemben. Igen 
a politikai áramlatokkal szemben. Senki se gondolja, hogy 
én egy pillanatig is arra gondolok, hogy a politika nagy 
küzdelmeiből a protestáns ember visszavonuljon.. Luther 
a parasztlázadással szembe szállt, a nemességet köteles-
ségeire f igyelmezteté; de hirdette, de egész életében szentül 
meg is tartá Pál apostol fenséges szavait: »A mi vitéz-
kedésünknek fegyverei nem testiek, hanem Isten ereje 
által erősek a nagy erősségeknek lerontatásokra (II. Kor. 
X . 4 ) . Kálvin mondhatni theokratikus hatalmat gyako-
rolt Genfben, de csak a libertinizmus ellen ragadtatá 
magát erőszakra: a belső erkölcsi tisztaság érdekében 
a m a korszak erős eszközeivel , gyakran a mindennapi élet 
minden apró részletére kiterjeszkedő fegyelem gyakorlá-
sával , mely tényleg újjáteremié Genfet. — Brunetiére a 
B e v u e de deux Mondes legújabb füzetében Kálvinról irt 
cikkében, idézvén Kálvin egy leveléből e passzust, mely 
szerint neki célja »fékre venni az erkölcsöket, korlátok 
közé szorítani a léhaságot* — a francia bel'esprit sza-
badságát állítja szembe. »Francé n'a point voulu qu'on la 
bridát« — mondja. N o hát nem fékezték meg, fegyelme-
zetlen szabadsága tombol ma is, hatalma, tekintélye pedig 
csökken. — Ellenben a következetes kálvinizmussal újjá-
teremti Angliát Cromwell, Skóciát Knox. 

Tehát nem mondom, nem mondhatom, hogy a 
protestáns ember ne vegyen tevékeny részt a politikában: 
sőt vegyen részt és soh'se bánja, mint már annyiszor 
hallani, hogy a liberális eszmék zászlója alatt harcolt. 
Ez a mi szent hagyományunk, s százados harcaink szent 
jelszava, melyhez hütelenek még nyereségek árán sem 
lehetünk. Az ily nyereség veszteség. A római egyház 
megnyerte a világ hatalmát és ebben volt és ebben van 
az ő fő vesztesége. Én csak azt óhajtom, hogy senkivel 
se kössünk frigyet azért, hogy gyűlölségiinket kielégítsük, 
mert ez a Jézus parancsa ellen van. Es csak sajnálattal 
látom, hogy a mai társadalom életét a gyűlölség hatja 
át ; sőt még az ifjúság ajkán is megcsendül ennek szava. 
Mi nem testi fegyverekkel harcolunk. Fegyverünk a sze-
retet, melynek bűvös hatalma a názárethi bölcsőt a világ-
megváltás imádandó szentségévé változtatta. Ne érintse 
lelkünket a sokféle felekezet tusája; ne töltse be gyűlölettel. 
Érezzük és éreztessük, vigyük át gondolatainkba, de a mi 
nehezebb: akaratunkba, legtitkosabh érzelmeinkbe az evan-
géliumi szeretetet. Megragadó igazsággal mondja ugyanaz 
a költő, kit fentebb idéztem: 

Szekták kiáltják, hallhatod, 
Hogy Krisztus itt, Krisztus van ott. 
De hol van, hol az ő jegye ? 
A szeretetnek bélyege ?t 

A mai nap szent emlékei nyomják lelkűnkbe a 
krisztusi bélyeget, a melyről ránk ismernek a nem 
keresztyének, hogy e szeretet meggyőzi a világot, és 
keresztyén testvéreink, hogy az élő hit és a szeretet egy 
azon forrásból származnak. Egy azon forrásból! Midőn 
tehát itt Budán a budai tanács a Bécsből elüldözött Speratus 
Pált befogadta az élő hit hirdetésére: ez élő hitet vette 
be. Mikor pedig a rákosi országgyűlés 1525-ben a luthe-
ránusok megegetésére törvénycikket iktatott törvényeink 
közé: e szeretetről feledkezett meg. De századok folytan 
bámulatos átalakulás történt. Ma az egri érsek klasszikus 
nyelven hirdeti, hogy »a katholikus egyház az államtól 
szabadságot kér*, »az állam jogkörébe az egyház nem 



avatkozik*. Mi őseink szent örökségekép azon drága ha-
gyomány birtokába jutottunk, hogy ha ők az állam 
számára a szabadságot kivívták, mi azt megtartsuk. 

Luther a német, Kálvin, még Brunetiére e l ismerése 
szerint is, a francia nemzeti nyelv reformátoraivá lettek. 
Mi a nemzetben gyökerezzünk, annak öntudatát ápoljuk, 
annak jogaiért harcolunk, annak erkölcsi épségét a valódi 
hitélet által igyekszünk fentartani, a szellemi műveltséget 
a nemzeti lélekkel akarjuk áthatni : ez a magyar protes-
tant izmus igazi hivatása. A magyar protestáns ember 
lelkében az egyéni hit érinthetetlen szentsége és a nemzeti 
lenség egy fogalomba olvadnak össze. Igen természetesen, 
mert az egyéniség a nemzeti formában nyilatkozik m e g ; 
a nemzeti forma fejlődése a nemzeti lét önál lóságához és 
függet lenségéhez van kötve. Közel négyszázéves mult bi-
zonyítja e szoros kapcsolatot. Mikor élénken érezték: a 
nemzeti irodalom is lendületet nyert; mikor ez érzés 
gyengül t : a nemzetiet len áramlat fenyegető formát öltött. 

Mit jelent hát e nap ? — felvetem újra a kérdést, 
a melylyel beszédemet kezdém. Azt, hogy azon drága 
javakat , melyeket őseink vérük ontásával , áldozataikkal, 
verítékükkel kivívták, ne élvezzük l é h á n ; mert minden 
fenséges eszme, ha elveszti belső tartalmát, csak puszta 
köd és árnyék. A hitnek tartalmat mi adunk akaratunk 
megszentelésével . Ragaszkodjunk hitünkhöz rendületlenül. 
De Arany János' mély meghatottságával fogadjuk e s z ó t : 
rendületlenül, mint a hogy ő fogta fel a szózat e fenséges 
esküszavát. Mint ő inté nemzetét , én is ez ünnep alkalmát, 
megragadva kérem hitsorsaimat: »hivalgássá szent imánk 
ne váljék«. 

Dr. Hegedűs István, 
egyetemi tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 

A gimnáziumi tanterv-revizió kérdéséhez. 
Vélemény az egyetemes tanügyi bizottság előadói tervezetére a 

gimnáziumi tanítás-rendszert illetőleg. 

(Folytatás és vége.) 

II. A magyar nyelv és irodalom tanításában, úgy az 
elérendő célt, mint a tanítás anyagát tekintve, egyetér-
tünk az előadói javaslattal. De a mi az o lvasmányokat 
illeti, egy »Utas í tás«-ban részletesebben megjelölendőknek 
vélnők azokat az o lvasmányokat , melyeknek felvételével, — 
ha az alsó osztályok számára o lvasókönyv készíttettnék, 
magasabb fokon pedig a magáno lvasmányok kifejlődése 
ezeknek tekintetbe vételével történnék, — meglehetősen 
kidomborodnék tanításunk protestáns jellege. 

III. A filozófiai propedeütika tanításától, mint ma 
már pozitív alapon nyugvó s a természet tudományok 
határaival érintkező tudományágtól egyház ias neve lés 
szempontjából nem sok várni valónk lehet. Épen azért a 
reál tárgyak szempontja alá helyezve, helyesnek tartanok, 
az ál lami tantervvel megegyezőleg , csak a VIII ik osztály 
tantárgyai közé venni fel ; bár egyébként elismerjük 
fontosságát, a mely megérdemelné , hogy tanítása két osz-
tály között osztassék meg. mint ezt a javaslat tervezi is. 

IV. A latinnyelv és irodalom tanításától azt várja 
az előadói javaslat, hogy az állami tanterv követelésein, 

t. i. a klasszikus irók megértésén s a római világ irodalmi, 
állami, társadalmi és művelődés i v iszonyainak ismeretén 
kivül megérthesse a tanuló nemzetünk s a tudomány 
latinoskodó századainak történelmi emlékeit és irodalmi 
termékeit is. 

Ehhez képest az állami tantervben kijelölt klasszikus 
írókhoz hozzá adja még a javaslat Galeottinak, Bonfinius-
nak, egy c s o m ó latin nyelvű magyar diplomának, Bod 
Péter Históriájának, Kálvin Institutiójának, Szenczi Molnár 
Albert Grammatikájának, legalább szemelvényekben való 
o lvastatását ; s mintegy latin nyelvű tanításunk koronájáúl 
kívánja a romlott latinság érdekesebb barbarizmusainak 
és szo lec izmusainak csoportosítását. 

Ezzel szemben a mi vé leményünk az, hogy a bar-
bár-, vagy mondjuk, keresztyénkori lat inságnak ily nagy 
mérvű térfoglalása a g imnáziumi tantervben a klasszikus 
irók o lvasásának rovására történnék ; s ha talán sikerülne 
is bevezetni növendékeinket a diplomák nyelvébe, bizo-
nyára e lmaradnának a klasszikus irók ismeretében az ál lami 
iskolák növendékei mögött . Egyházi szempontból tekintve 
megértjük Bod Péter és Kálvin munkáinak felvételét, de 
semmiképen sem látjuk indokoltnak, miért kelljen a mi 
növendéke inknek különösen ismerni és érteni Galeottit, 
Bonfiníust és a diplomák n y e l v é t ? Ha várunk valami 
hasznot felekezeti érdekből a lat innyelv tanításától, ám 
adjuk utasításba tanárainknak, hogy tűzzék ki m a g á n -
o lvasmány , vagy palyakérdés tárgyáúl Bod Péter, vagy 
Kálvin müveinek valamely rész letét ; avagy adjunk utasí-
tást az első és második osztály tananyagánál egy oly 
latin o lvasókönyv szerkesztésére , melyben a görög-római-
magyar mondák mellett a keresztyén, vagy protestáns 
egyház életéből is helyet foglaljon néhány sikerült rajz 
és e lbeszé lés ; de egyebekben ne támaszszunk a latinnyelv 
tanításác illetőleg több követe lés t az állami tantervnél, 
mert »A mindenből egy keveset« elve felületességre, 
vagy túlterhelésre vezet . 

V. A görög nyelv- és irodalmi tanítás követe lménye i 
közé sorolja az előadói tervezet, az^állami tanterv által kijelölt 
klasszikus Íróknak megértésén és szabados fordításán kivül 
az új-testamentum eredeti szövegének o lvastatását is. 
Ez pedig bizonyára maga után vonná az attikai, ó- és 
új-ion nyelvjáráson kivül az úgynevezett koiné dialektus 
ismertetését is. Már ha eddigi görögnyelvi tanításunk ered-
ményének csekélységére ál talános volt a panasz , ugyan 
mit várhatunk akkor, a fentebbi követe lés t tamasztó új 
tantervtől, a mely egy új dialektussal s egy c s o m ó új-
testamentumi o lvasmánynya l készül megtoldani az eddigi 
tananyagot ? 

De azért nem vagyunk el lenségei a felvetett esz -
mének ; sőt nagyon szép és k ívánatos dolognak tekintenők, 
ha növendékeink eredetiben is o lvashatnák az új-testa-
mentumot . 

Vé leményünk azért a köve tkező : tegyük utasításba, 
hogy szerkesztessék az V-ik osztály számára egy o lyan 
o lvasókönyv , mely az állami tantervben jelzett anyag 



mellett az új testamentomból vett elbeszéléseket, gnoma-
szerüleg hangzó bibliai helyeket is tartalmazzon, az attikai 
nyelvjárás szerint átirva. A felsőbb osztályokban pedig 
vegyen alkalmat a vallástani órán a vallástanár a fonto-
sabb új-testamentomi iratoknak eredetiben leendő olvas-
tatására és értelmezésére. 

VI. A németnyelv és irodalom tanításánál helyesel-
jük a kitűzött célt; a tananyag megválasztásánál azonban, 
a menyiben az úgyis szemelvényekből összeállított olvasó-
könyv alapján történik, talán nagyobb teret is lehetne 
engedni a protestáns színezetű olvasmányoknak. Egy 
»Utasítás«-ban pl. részletes programmját lehetne adni 
azoknak az olvasmányoknak, a melyek egyrészt, kapcso-
latban az illető osztály vallástani, másrészt történeti 
anyagával, az állami tantervben megjelelölt olvasmányok 
mellett a történeti hűségnek megfelelőleg kidomborítanak 
a német nemzet protestáns jellegét s azt a világtörté-
neti szerepet, melyet a reformáció létrehozása által az 
emberi nemzet művelődés-történetében betöltött. 

VII. A történelem tanításánál, az előadói terveze-
zet által fogalmazott cél figyelemmel tartása mellett, 
részletes »Utasítás«-t kérnénk tanáraink és tankönyv-
iróink számára, azoknak a prot. szempontoknak a kidom-
borítása végett, a melyekből tekintve, a történeti hűségnek 
megfelelőleg, úgy mutathatnék he a protestantizmus 
világtörténeti szerepét, közelebbről pedig a magyar ref. 
egyház nemzet-fentartó hivatását, hogy a történet tényei-
ből azt a meggyőződést meríthetnék tanítványaink, hogy 
a reformált egyház a szabadságnak zászlóvivője, a 
felvilágosodásnak terjesztője s az emberiség haladásának 
támogatója volt a muitban, s jelleméből folyólag az kiván 
lenni a jövőben is. 

Végezetre, a mi a reál tantárgyakat és a testgyakor-
lást illeti, fentebb kifejtett elvi szempontunkból kifolyólag 
is helyesléssel fogadjuk az előadói javaslatnak azon intéz-
kedését. hogy azok úgy az egyes tárgyak célját, mint 
mértékét tekintve egészen az állami tanterv által meg-
szabott keretben taníttassanak. 

* * * 

Összegezve az elmondottakat, véleményünk az E. 
T. B. előadói tervezetéről az, hogy bár részleteiben, 
különösen a tananyag túlságos kibővítése miatt vannak 
kifogásolható pontjai: egészben véve azonban megfelel 
az egyházias neveles érdekeinek; tekintettel van tanügyi 
hagyományainkra, és kellő koordinációban áll az állami 
tantervvel. Javára válhatik felekezeti tanügyünknek, s épen 
azért, a mi neki prot. szinezetet ad, mindazt szeretnők 
egy »Utasítas* keretébe foglaltatni, hogy ily alakban, 
egyházunk javára, államsegélyes iskoláink is hasznalatba 
vehetnék. 

A kecskeméti ref. főgimn. tanári kara. 

T Á R C A . 

Adalékok a franciaországi protestáns 
áttérésekhez. 

Franciaországban a Krisztushoz tért pápás papok száma 
folyton szaporodik. Az utolsó két év alatt 316 pap tért 
ki a pápa egyházából és csatlakozott az evangéliumi pro-
testantizmushoz. Francia hitfeleink áldozatkészsége a sajtó-
ban egyházi lapok segélyezésével, társadalmilag és anya-
gilag papi menházak (Courbevoieban és Sevresben, Páris 
mellett) állításával támogatia a fontos mozgalmat. A sev-
resi papi otthonban, a mely Bourrier áttért evangélizált 
plébános igazgatása alatt áll. immár 125 áttért plébános 
és szerzetes talált ideiglenes menedéket és védelmet. 
Bourrier azt írja az áttérési mozgalmat irányító lapjában, 
hogy »a papság egy részét csak a kenyér tartja Róma 
fogságában. Adjatok nekik kenyeret és megszabadítjátok 
őket*. 

A Ciliiben megjelenő »Alpenbote< című német folyó-
irat a folyó 1900. év első negyedének áttérési mozgalmait 
következőleg ismerteti : 

1900. évi január 18-án tartották meg Párisban a 
papok menháza, az »Oeuvre des prétres* közgyűlését. 
Ezen, már 1884 óta fennálló szeretetintézmény különö-
sen az utóbbi években sok áttért római kath. papnak 
vált nagy hasznára. De azóta, hogy a »Los von Rom«-
mozgalom a francia klérus körében nagyobb arányokat 
ölt, s még az ultramontán lapok is már a papok létszámá-
nak »nagymérvű csökkenéséről* szólnak, a bizottság szük-
ségesnek látta a Páris melletti Courbevoieban levő papi 
menhelybe való felvétel feltételeinek megszigorítását. »Nem 
feladatunk a r. katholikus egyház rosz papjait átvenni. Mi 
nem csupán külső tiszteletet kívánunk, hanem őszinte 
vallásos vágyódást is. Mi csak olyanokat használha-
tunk, a kik vallásos meggyőződésből mindenről lemon-
danak; kiket még az, esetleg az útszélen való éhen-
halás sem tud visszariasztani*. 1898-ban 40 papot és 
papnövendéket kellett elutasítani, részben mint e hivatásra 
méltatlanokat, részben bizonyítványok hiánya miatt. Annál 
örvendetesebb, hogy a kérvényezők személyes erdemét 
illető szigorú követelmények dacára, az 1899-dik évben 
mégis 32 pap részesült az >Oeuvre« támogatásában. Ezen 
32 pap közül 14, részben az evang. ref. theológiát tanul-
mányozza, részben az evangélium terjesztésére alakult 
gyülekezetekben működik; 4-en képezdében tanítanak, 
1 kereskedő, 13 pedig csak ideiglenesen volt az »Oeuvre« 
gondozására bizva. Sok olaszországi, görögországi, arinéniai, 
marokkói, különösen spanyolországi papnak kérvényét 
kellett figyelmen kivül hagyni. Az »Oeuvre des prétres* 
közlönye az 1899. február óta megjelenő kis havi folyó-
irat. a »Le prétre converti«, a inely a Rómát megunt 
francia klérusnál jelenleg a »Chrétien Fran<;ais«-val oszt ja 
meg a bizalmi szerepet, s az evangéliumi mozgalomnak, 
ha talán némileg más szellemben is, mint Bourrier lapja, 



jelentékeny szolgálatot tesz. É s ha ez a papok által 
papoknak irt két lap életképessége a növekedő R ó m a -
el lenes áramlatnak jele, úgy a vezető klerikális körök-
nek ez »eretnekség« terjedését illető aggodalma teljesen 
jogosultnak látszik, mint azt az utolsó negyedévnek 
a papok áttéréséről szóló tudósításai bizonyítják. Mi 
csak azokat a papokat kisérjük f igyelemmel a kik vallási 
indokokból tették le a miseruhát, és csupán ezen év első 
három hónapja alatt történt áttéréseket említjük meg, a 
melyek nagyobb port vertek fel, vagy a jövőben is szép 
eredménynyel biztatnak. 

1 9 0 0 évi január hő 10-én Carré abbé bejelentette 
a versaillesi püspöknek a r. katholikus egyházból való 
kilépését, s többek közt ezeket irta neki : *A lelki ismeretem 
elleni harcot nem folytathatom tovább ; ez bün és gyáva-
ság lenne. Mint egykor Sámuel a silói szentélyben, úgy 
hallom én, a mint az Úr hangja szólít engem. Nem 
akarok többé elzárkózni előle. Egész őszinteséggel h a g y o m 
el immár az általam eddig vallott tévtanokat, és követem 
a tiszta evangél iumi hitet*. Mivel az ultramontán sajtó 
körében az a szokás, hogy a kilépett papokat mint »ki-
dobottakat* rágalmazza s magánéletüket gyanúsít ja , fe lette 
örvendetes, ha a községek megváló papjaikat a nyi lvános-
ság előtt, védelmükbe veszik. Igy Carré abbé esetében a 
polgármester és a községtanács egy, a versaillesi püspökhöz 
intézett nyi latkozatukban mély sajnálatukat fejezték ki 
papjuk elmenetele fölött, ki papi hivatását odaadással 
töltötte be és az egész község szeretetét, kü lönösen a 
gyermekek szivét megnyerte. »Az ő jövetele előtt sok 
gyermek már nem járt el a hittanra, ma a z o n b a n vala-
mennyi ott van a vallástanító órákon. Meg tudta akadá-
lyozni a pusztán polgári esküvőket és pap nélküli t emetése -
ket, a melyek elődje idejében nagyon gyakoriak voltak*. 

Ugyanebben a hónapban adta be lemondását a 
bordeauxi egyházkerületben a fiatal Lamothe Pál pap, 
azon kimondott szándékkal, hogy ez evangél iumi reform-
mozga lomba belépjen, és azon reményben, hogy Bourrier-
rel folytatott levelezésének nyi lvánosságra hozatalával , 
előbbi kartársai közül többeket felbátorítson arra, hogy 
cselekvéseiket lelkiismeretükkel összhangzásba hozzák. 

Nagy feltűnést keltett Barascud abbénak, a rodezi 
r. katholikus g imnáz ium tekintélyes tanárának 1 9 0 0 . évi 
február 4 - é n történt áttérése. Kilépési nyi latkozatát a 
»Prétre Converti* adta ki, a melyben a következőket 
o l v a s s u k : »A római kathol ic izmusban születve é s római 
katholikusnak neveltetve, ezen a hiten maradtam volna, 
ha az lelkileg kielégített vo lna ; de ennek épen el lenke-
zőjét tapasztaltam. Ma már lelkiismereti köte lességem 
Önt (a püspököt) elhagyni. N e m lehetek tovább Isten, 
az emberek és ö n m a g a m előtt hazug és képmutató. Ön 
talán azt gondolja, hogy el akarom hagyni Istent, s nem 
akarom többé mint U r a m a t elismerni. Nem. Azért kell 
Öntől e lválnom, hogy közelebb juthassak Istenhez. N e m 
minden küzdelem és szenvedés nélkül határoztam el ma-
gam erre. Egy év óta küzdök ellene. Menni akartam, 
majd ismét maradni. Végre is az elsőre kellett magam 

e lhatároznom, mert egyedüli óhajom volt o lyan hitet 
találni, melyet, ha még nem is lett egészen véremmé, de 
legalább mint az igazit ismerjem el; ezért leszek protes-
tánssá* . Sok kísérletet tettek visszatérítésére, de hiába. 
Egyik kartársának, a ki áttérését istentelen dolognak 
mondá, ezeket irta: »Mennyi könyet ontottam, mig elha-
tároztam m a g a m Önöket elhagyni. Még e lutazásom reg-
gelén is, a mikor utoljára léptem az oltárhoz, sirtam mint 
egy gyermek. Lelkem üres volt. Semmi, s emmi sem tudta 
kielégíteni. Azt szerettem volna, hogy maga Krisztus 
jöjjön el hozzám. N e m volt nyugtom, remegtem, vigasz-
talhatatlan voham. Ekkor felnyitottam bibliámat, és úgy 
éreztem, mintha Krisztus szólna h o z z á m : »Jőjj h o z z á m ! 
N e m a te Üdvözítőd vagyok-e é n ? Vedd e könyvet é s 
olvasd. Benne megtalálod, a mit keressz ! Megfogadtam, 
s most boldog vagyok 

(Vége köv.) Orth Ambrus. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Vasárnapi imádságok templomi használatra. Irta Csécsi Miklós 
makói ref. lelkész. Makó, 1900. Nyomatott Vitéz Mihály könyv-
nyomdájában. í —121 lap. Kapható szerzőnél. Ára kötve: 2 korona. 

Csécsi Miklós ismét egy, és pedig értékes kötettel 
ajándékozta c meg egyházi irodalmunkat. Hogy mi késztette őt 
a kiadásra? — m e g m o n d j a ő maga. »Szép számú templomi 
imakönyveink b ő v ö l k ö d n e k : ünnepi, alkalmi, tbémához 
vagy textushoz kötött imádságokkal ; de oly imádságot , 
melyet bármily tárgyú prédikációhoz a lkalmazhatnánk, 
keveset találtam; csakis i lyeneket tartalmazó imakönyve t 
legalább én nem ismerek. Ez az egyik oka annak, hogy 
ezen imakönyvecskét közrebocsátom«. A másik indokot 
pedig igy adja e l ő : >Az imádkozás legtermészetesebb és 
meghatóbb alakja az, midőn a könyörgő szabadon, könyv 
használata nélkül imádkozik. Á m d e kezdőnél ez, főleg 
a gyakori nyelvbot lás miatt, nehezen megy. A »lapsus 
linguae« sehol s em oly kétségbeejtő, mint az imádkozás -
ban. Idősb korunkban ismét szükségét érezzük annak, 
hogy a templomban könyvből imádkozzunk*. Szerző tehát 
az öregeknek és a kezdőknek kívánt ez imák kiadásában 
szolgálni . 

Őszinte örömmel konstatálom, hogy pozitív alapon 
nyugvó hitének az érett gyümötcse ez imáknak minden 
darabja. »Hittem és azért szó lot tam*, — elmondhatja ő 
is, é s pedig joggal mondhatja el. A mint sz ive mozdul , 
úgy mozdul az ajka, s igy a gondo lkozás csak szavakba 
önti a szív érzésében születő eszméket , a nélkül, hogy 
előre tervezne. N e m tervez, h a n e m imádkozva ir. Ez az 
oka, hogy az irály is annyira bibliai hangulatú, mintha 
szerző nem is iskolában, hanem a szentirók lábainál 
tanulta volna az irás mesterségét . Ennél kedvezőbbet ez 
imádságok felől nem mondhatok. 

A könyv két részből és egy tiz levelet betöltő pót-
lékból áll. E pótlék vagy függelék darabjai, a »Vasárnapi 
imádságok* , az e lőszóban érintett elv határán túl lépnek, 
s igy őket a két főrész keretébe nem sorozhatjuk. Refor-
mációi , iskolai évet megnyi tó és záró s betegekért m o n -
dandó imádságok ezek. De hangsú lyoznom kell, h o g y 
dacára az elvi kérdésnek, szerző ezek közzététe lében is 
jó szolgálatot végezett . 



A két főrész keretében 24 egyházi beszéd előtti és 
24 egyházi beszéd utáni imat találunk. Ezek már aztán 
az előszóban érintett elvnek tökéletesen megfelelnek. 
Nincs ezekben semmi vonatkozás az egyházi beszédek 
tárgyaira. Csak a bűnös ember jelenik meg ezekben Isten 
előtt, a maga semmiségének érzetével, és nem egy tárgyra, 
de a szív minden irányú szükségleteire vonatkoznak fo-
hászai és kérései. És oly erős bennük a Jézus iránti 
bizalom, hogy az, a ki folytonosan e könyvből imádko-
zik, a váltság titkának nagy áldásához csaknem ellenáll-
hatlan erővel vezettetik. Ez az a tulajdonság, a melyet 
Csécsi imáiban alig méltányolhatunk eléggé. Idéztem én 
ezt már hétköznapi könyörgései ismertetésének alkalmá-
ból is. De azt mondották sokan : »nehézkes az irály!* 
Örömmel hangsúlyozom, hogy »a nehézkes ódonszerűség-
nek* e kötetben már nyomát sem látom. Szerző meg-
szívlelte a kritika észrevételeit annyira, hogy ezúttal 
csak bibliai szólamaiban találjuk azt a tisztes régi-
scgrt, mely nélkül a buzgó kálvinista nép imádkozni 
sem tud. 

De felmerül már a kérdés, hogy t. i. helyes dolog-e 
oly imádságot írni és mondani, a mely az egyházi beszéd 
targyára épenséggel nem vonatkozik ? Csiky Lajos deb-
receni hittanár »Imádságtanának« 150-ik lapján, e kér-
désre a következő feleletet találjuk: »Az előimádság ügy jó, 
ha olyan szavakkal, kifejezésekkel magasztalja Istent, 
melyek az utána tartandó egyházi beszéd tárgyára vonat-
koznak. Az előimádságnak tehát föl kell emelni a gyüle-
kezetet az utána következő igék épületes hallgatására, és 
igy az előimádság tartalmában, mint ezt tükröző nyelveze-
tében mindennek az egyházi beszédre kell előkészíteni.* 
Habár én magam is, több mint harminc éve, könyv nélkül 
és legtöbbnyire igy imádkozom, mégis ezt a tantételt, e 
kizárólagos voltában, el nem fogadhatom. Ez esetben 
Révész közönséges előimái is mind roszak volnának, és 
nem volna meg az a joga a puritánelvü imádkozónak, 
hogy imajában semmi egyébre ne reflektáljon, mint csakis 
Istenre s meg nem kötött szivéből buzgó érzelmeire. 
> Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imák« cimet visel a bold. 
nagy imádkozó egyik könyve, még pedig a legkedvesebb 
a többi között. Az első csoportba tartozók, t. i. a vasár-
napiak, egyáltalában nem vonatkoznak előre kitűzött beszéd-
tárgyakra, a mint ezt több más imakönyvben látjuk. És 
mégis nagyon szép és nagyon jó imák ezek ! Kimondhatjuk 
tehát, hogy — nemcsak a beszéd tárgyára vonatkozásában 
alkalmi : de az ilynemű dlkilmiságol nélkülöző közön-
séges elöima is ép oly jogosult, mint az előbbi. Vagy 
talán az ilyen imádság, nem készít elő bennünket a követ-
kező igek épületes hallgatására? Hát előkészít ez is! A mi 
nagyérdemű kedves barátunk, Csiky, azt mondja hivatolt 
könyvében, hogy »az imádságban mi szólunk Istenhez, az 
egyházi beszédben pedig az Isten felel*. Na már, ha tudom, 
hogy imám utan az én jó Istenem szavát fogom hallani, dönt 
e valamit érdemileg, vagy csökkenti-e a hatást, ha az égi 
szó tárgyat előre meg nem ismerhettem ? Távol legyen 
ennek még a gondolata is! De hagyjuk ezt; különben 
nem célom eukhetikai intést provokálni. Mindenki úgy imád-
kozik, a mint jónak látja, s igy irt Csécsi is, kinek álta-
nos s vonatkozás nélküli imái kétségkívül nagyon ked-
vesek lesznek az ez iránynyal rokonszenvezőknek. 

Hogy e lapok tisztelt olvasói már ezúttal meg-
ismerhessek ez imák hangulatát, minden válogatás nélkül 
bemutatok egyet. 

»Imádva légy kegyelmes Istenünk! ki noha örök 
dicsőségben és hozzájárulhatatlan világosságban lakozol, 
mégis alátekintesz a földre s ennek mulandó lakóira, s 
meghallgatod a gyarló és erötelen embert, midőn hozzád 

esedezik. Imádva légy végetlen jóságodért, melyből könyö-
rülsz rajtunk, sokkal inkább, mint az atya könyörülhet 
gyermekén, s noha előtted csak olyanok vagyunk, mint a 
hamar eltűnő árnyék, nem vonod meg tőlünk irgalmadat, 
méltatlan voltunk mellett is adsz testi-lelki áldást kegyel-
medből. Imádva légy hosszú tűrésedért, utánunk való 
fáradozásodért; mert nem akarod te a bűnös halalát, 
hanem megtérését és életét. Imádva légy mindenkori 
kegyes oltalmadért. Menedékünk vagy óh Isten! Nalad 
nélkül elhagyottak, vigasznélküliek, fájdalmak közt epedők. 
keresztjeink alatt leroskadok, idegenek, bujdosók, szegé-
nyek és betegek vagyunk. Imádva légy, hogy kebled örök-
szerelmét, a te szent fiadat adtad nekünk, kiben minket 
gyermekeiddé fogadtál, igaz hittel, életet boldogító szere-
tettel s meg nem szégyenülő reménységgel megajándékoztál. 
Imádva légy e szent napért, melyen az élet zaklatásai 
közt nyugalmat rendeltél a téged félőknek, hogy ha szor-
galmatosak valánk a köznapokon a földiekért: ma lel-
künk üdvére fordítsuk figyelmünket, s megpihenve testi 
fáradalmainktól, lelkünk is tebenned nyugodjék meg, s a 
kegyelem szövetségében érezze azt az örömöt, a mit a 
világ meg nem adhat. Imádva légy e neked szentelt haj-
lékért, a te tökéletes törvényedért: a szent igéért, melyet 
itt hallunk; a beszédért, mely lélek és élet ; a felbuzdu-
lásért, mit a közös áhítat fejleszt és növel híveidnek 
gyülekezetében. Imádva légy az élet kenyeréért s az örök 
élet italáért, melyekkel lelkünket táplálod az örök életre. 
Óh lelkeknek mennyei orvosa, áldott Jézusunk! gyógyíts 
minket, vigasztalj minket, taníts minket, szent evan-
géliumod által. Istennek Lelke! szállj le most reánk, szen-
telj meg minket és maradj velünk. Építsd anyaszentegy-
házadat. Adj az igének bő gyümölcsözést a mi meg-
szenteltetésünkre. Ámen«. 

Azon meggyőződésben zárom be ismertetésemet, 
hogy e mutatványdarab s az általam elmondottak meg-
figyelése után, minden olvasóm tisztába jött azon kérdés-
sel, hogy mit tartson ez imakönyv felöl? Zengő érc és 
pengő cimbalom ajánlatára nem vettem volna fel tol-
lamat. 

Garzó Gyula. 

B E L F Ö L D . 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. pozsonyi vándorgyűlésére. — 

(Folytatás és vége.) 

Vidám hangulatban oszoltunk szét a bankettről s 
mentünk körülnézni a városban, vagy látogatásokat tenni. 
De este 6-órakor már ismét együtt voltunk s komoly 
érdeklődéssel néztünk a belmissziói értekezlet elé, mely 
ugyanabban a teremben ment végbe, a hol előző este a 
közgyűlésre összegyülekeztünk Ez értekezlet lefolyása 
ismeretes. Kitűzött magasztos célját egyelőre nem érte 
e l j bár — igaz — egy kis jóakarattal elérhette volna. 
Olyan szépen s alaposan megirt felolvasás után, minő a 
Mayer Endre eperjesi theol. tanáré volt, s olyan ékes-
szólással es prveléssel elmondott beszéd uian. minőt Ger-
gely Antal lelkésztársunk tartott, vaióban csodálkozni lehet, 
hogy a belmissziói egyesület azonnal meg nem alakult. 
Aztán a jelenvolt illusztris gyülekezet, ólén a két evan-



gélikus és két református püspökkel s br. Prónay Dezső 
egyetemes félügyelővel s más jeles világi egyénekkel, s 
mindenek előtt az értekezlet összehívója, a nemes buz-
galinu Szillassy Aladár elnöklése, méltán kelthette bennünk 
azt a hitet, hogy valóban égetően szükséges dolog az, 
a minek valósítását a mozgalom vezetői a ma esti össze-
jöveteltől várták; s reméltük is sokan, hogy értekezletünk 
a kívánt eredményre fog vezetni. Némelyeket talán el is 
kedvetlenített, hogy nem igy történt. De csak nem kell 
búsulni! Emlékezzünk a kis mustármag példázatára! Em-
lékezzünk arra, hogy most esztendeje még csak össze 
sem lehetett hívni egy ilyen természetű értekezletet, s 
mennyire fájt ez sokaknak! Most ime a jó Isten rásegí-
tett arra. hogy ily impozáns számban gyülekezhettünk 
össze s tanácskozhattunk e nagyfontosságú ügyben. Hát 
nem örvendetes haladás-e e z ? ! . . . Az eszmének ime 
számos barátja van; én azt hiszem, ellensége talán nincs 
is. Csak nem kell erőszakolni a dolgot, s a kiknek lelké-
ben egy kis előítélet, féltékenység, vagy mondjuk, ellen-
szenv vert gyökeret: azokat igyekezzünk felvilágosítani 
szeretettel, meggyőzni alapos okokkal, — s mindenek 
felett bízzunk valamit az idő érlelő erejére s a jó Istenre 
is, ki a szivek gondolatait, mint a vizek folyásit igazgatja 
és a ki protestáns Sionunk sorsa felett meg nem szűnő 
gonddal őrködik. Nekem legalább erős a hitem, hogy a 
leányzó nem halt meg, csak aluszik. Ki tudja, nem kel-e 
új életre, talán már a jövő esztendei, Miskolczon tartandó 
vándorgyűlésünkön ?! 

* * 
* 

Igy végződött, szeptember 19-ike Pozsonyban, némileg 
lehangoló akkorddal. De ezt csakhamar elfelejttette a más-
nap, szept. 20-ka, a társas kirándulás és szórakozás vidám 
örömök közt telt napja . . . Igen-igen sajnálom, hogy 
ebben az élvezetes kirándulásban nem lehetett részem. 
De hát, magyarán mondva, takarékoskodni kellett a pénz-
zel is, az idővel is. S aztán balgatagul azt is gondoltam, 
hogy az a nagy és szép világváros, Bécs, a melynek meg-
látogatására több társaimmal együtt engem is a közeli 
szomszédság csábított, bőven fog kárpótolni Dévényért, 
vagy Carnuntuméri; vagy, hogy Bécsből a dunai útat 
választva, különben is látni fogom ezeket a szép helyeket. 
Sajnos, ez utóbbi tervemmel cserben maradtam ; cserben 
hagyott a szép szőke Duna, alacsony vízállásával, mely 
miatt a hajózást épen azokban a napokban szüntették be, 
a mikor Bécsből hazafelé akartam indulni. A mi pedig a 
kárpótlást illeti: hát mi kárpótolhatna azért a nagy lelki 
gyönyörűségért, melyet az nyújtott volna, ha lelkes honfi-
társaimmal s barátaimmal együtt énekelhettem volna el 
a millenniumi Árpád-szobornál a * Hazádnak rendületlenülU, 
s hallhattam volna ősz Áronunk ajkairól: »Nagy az Úr, 
ki fényes házát építette, ott fenn, a számtalan egeknek 
felette* ?! . . . 

* * * 

S most Isten veled, ős koronázó város, hajdani 
dicsőségünk tanyája, sok szomorú emlék ébresztője ! Isten 
veled szép Pozsony! Bizony nem is szólottam még rólad, 
bár falaid közt annyiunkat vendégszeretőíeg fogadtál. De-
hát, régi multadat elregélni, jelenedről bővebben megemlé-
kezni, nagyon is messzire vezetne. Vissza kellene men-
nünk a honfoglalás előtti időbe, s egyezeréves viszontag-
ságaidról irni annyi volna, mint a millennáris Magyaror-
szág történet-könyvét megírni akarni . . . Vagy jelenedről 
szóljak ? De félek, hogy roszul fizetek vendégszeretetedért; 
mert hátha zokon veszed, hogy reád idézem egy kis 
variációval a Rákosi szántó dalát: Hejh, ma is még a 
magyar szó, Bitka itt mint fehér holló! . . . Azt olvasom 
ugyanis a Pallas Lexikonában, hogy a három nyelv hatá-
rán fekvő város 52 ,000 lakosa között jelenleg is még 
csak 10.000 a magyar, de 31 ,000 még mindig német, 
9 0 0 0 meg tót ajkú. Hát ez egy kicsit különösen érinti az 
olyan tősgyökeres magyar embereket, mint mi vagyunk 
a M. P. I. T„ tagjai. Mint protestánsok pedig ugyancsak 
sajnálattal veszszük tudomásul, hogy 39 ,000 róm. kath. és 
5 4 0 0 izraelita mellett az evang. vallásúak száma csak 
7347-re, a reformált vallásúak száma meg épen elenyésző 
csekélységre, csak 525-re rug. 

Csak az a vigasztaló, hogy a protestantizmusnak 
ez a nyugoti bástyája, a pozsonyi evangélikus egyház, 
valóban erős, akár anyagi, akár valláserkölcsi oldaláról 
tekintsük. Gazdagságáról már szólottam; szellemi gazdag-
sága mellett pedig szól virágzó népiskolájá, gimnáziuma, 
egyetemes theol. akadémiája, Otthona és internátusa, 
diakonissza-háza, árva- s kórháza, nőegyesülete, legény-
és dalegylete. Méltán nevezte azért Mayer Endre felolva-
sásában első evangéliumi egyháznak Magyarországon. 
Bucsúszózatunk hozzá mi lehetne más, mint ez : Vívat, 
crescat, floreat! 

Azt a kisded kálvinista ekklézsiát pedig támogatnunk 
kell minden oldalról, ha azt akarjuk, hogy egykor méltó 
dicsekedése s nyugot felé egyik világítótornya legyen a 
magyar ref. Sionnak. Az a szép áldozatkészség, melyről 
örömmel hallottunk, hogy t. i. e mustármagnyi gyüle-
kezetnek van olyan tagja is, ki évenként 100 forintot 
haladó egyházi adóval járul egyháza fentartásához, — 
megérdemli, hogy egyetemes ref. egyházunk részéről 
méltó elismerésre s megfelelő anyagi gyámolításra talál-
jon. Reméljük, igy is lesz. Azért ne félj kicsiny sereg ! 
csak előre Isten segítségével! 

A mi magát Pozsony városát illeti, ez részben a 
Duna síkpartján, részben az ezt félkörben övező dombok 
lejtőin épült, és úgy fekvésénél, mint építkezésénél fogva 
egyike hazánk legszebb városainak. Igy ir róla a Pallas 
Lexikona. Továbbá: hogy ma nemcsak nyugoti Magyar-
országnak legnagyobb, de egész hazánknak egyik leg-
jelentékenyebb városa: a politikai, tudományos és üzleti 
élet gócpontja. Annyi bizonyos, hogy annyi különféle hiva-
tala, kulturális intézete, ipari és kereskedelmi telepe és 
gyára nincs a fővároson kivül egyetlen magyarországi 
városunknak sem. Feltűnő nagy számmal vannak külö-



nősen a r. katholikus jellegű intézetek: templomok, iskolák, 
zárdák, kolostorok és kórházak. A belváros keskeny 
utcáival, régi épületeivel az ódon város benyomását teszi 
ránk; mig a városnak a Duna felé terjedő s a hegyek 
lejtőin épülő része már egészen nagyvárosias jellegű. A 
Dunán nem régiben épült szép közúti és vasúti hid vezet 
keresztül a jobb parton elterülő hires ligetbe, mely a 
pozsonyiak legkedveltebb mulató-helye, s a hol mi is 
a szeptember 19-iki reggelinket oly derült kedvben elköl-
töttük. 

De legyen elég rólad ennyi, hazánknak egykori 
dicsőséggel koszorúzott fővárosa! S most Isten veled! 
S ha protestáns irodalmi társaságunk még egyszer ez élet-
ben ős falaid közé kivánkoznek: hadd lásson téged virág-
zónak és boldognak, s mindenekfölött szívben és nyelv-
ben magyarnak! 

* * * 
A mint e jegyzeteket már-már befejezni akarom, 

kis leányom nyit be a szobámba, kezében egy kis doboz-
zal s ajkan azzal a felkiáltással: »milyen szép pozsonyi 
emléket hoztak nekem kedves Apáék!* Hát ez két dol-
got juttat még eszembe. Az egyik az, hogy mikor a 
szeptember 19-iki disz-ebéd vége felé járt, egyszer csak 
azt látjuk, hogy mindegyik asztalnál valamit osztogatnak. 
Nekem is adtak belőle egy párt : >Emlékül a prot. iro-
dalmi társaság hölgytagjainak* felirattal. Soha ilyet! Csi-
nos, ezüstös női öv volt ez emlék (vagy mondjuk : tisz-
tességes reklám a Kühmayer Ferenc és társa pozsonyi 
cégtől), mely mindnyájunkat igen kellemesen lepett meg, 
nem csupán kedves, sőt értékes voltánál fogva, hanem 
azért is, hogy otthon maradt szeretteinkre emlékeztetett. 
Miért is nem hoztuk őket magunkkal! . . . (Már zárjel 
közt csak megsúgom, — ámbár hogy a feleségem nagyon 
rám parancsolt, hogy őt bele ne hozzam a naplómba, 
— megsúgom, hogy de bizony ő is ott volt velem s 
egyik fehérmegyei kollegájával, a pozsonyi vándorgyűlésen). 
A másik dolog pedig, a mit az a szép »Izabella főher-
cegnő öv« eszembe juttat, az, hogy egy fogas kérdést 
tegyek fel a mi kedves titkárunknak. Mit gondol: ha 
Kéfás és a többi apostoloknak szabad volt keresz-
tyén feleségeiket »szélylyel hordozni*, magukkal vinni, a 
merre csak mentek; ha a mi »kegyelmes urunk* még a 
M. P. I. T. vándorgyűlésére sem tud eljönni ügy, hogy 
kedves családjától elszakadjon; hát vájjon nekünk, sze-
gény (verbi divini) minisztereknek nem volna-e illő és 
szabad párosával, kedves élettársunkkal együtt állítani be 
ezekre a vándorgyűlésekre ? Vagy ha illő is, szabad is ; 
de vájjon »a szent asszonyoknak* ez a bucsújárása nem 
okoz-e majd nagy főfájást a titkár úrnak * s különösen a 
rendező bizottságnak ? . . . Gondolkozzék e problémán a 
jövő miskolci nagygyűlésig a nagyérdemű titkár úr! 

Lévay Lajos. 

* A világért sem. Az idei nagygyűlésen a vasúti jegyek 
kiállításánál az elszállásolás rendezesénél is figyelembe vétetlek 
a társulat nőtagjai és a férfi tagok nejei. Szerk. 

K Ü L F Ö L D . 

Az »Evang. Bund« 13-ik nagygyűlése. 
Az Ev. Rund ez évi nagygyűlését okt. 1—4. nap-

jain Halberstadt városában tartotta. Kiválóbb képviselői 
között szerepelnek: Bomemmann bázeli tanár, Baltn$en 
koburgi generálszuperintendens. Bourrier párisi lelkész, 
Geiger tübingai főkönyvtáros, Haupt hallei és Kirchen-
heim heidelbergi tanár, Kranz shanghai-i misszionárius, 
Meyer zwickaui szuperintendens, NippoJd jenai, Noivalc 
strassburgi, Seholz berlini, Witte hallei és Mirbt mar-
burgi tanar, Witzingerode gróf és Vieregge magdeburgi 
generálszuperintendens. Lelkes agg harcosát, Beyschlag 
tanárt betegsége gátolta a megjelenésben. 

A nagygyűlés, úgy helyét, mint résztvevőinek nagy 
számát és tartalmas, korszerű s evangéliumi előadásait 
tekintve méltán sorakozik az előzőkhöz. Az első előadást 
Goethe vallásos világnézetéről Trümpelmann szuperinten-
dens tartotta. Azzal kezdte, hogy Faust, a nagy dráma 
nem oldja meg helyesen a problémát. Nem az »örök 
nőies«, még Mária sem, hanem a megfeszített és fel-
támadott Krisztus személyisége vonz bennünket. A lélek 
üdvének egyéni kérdése legfontosabb kérdése nemcsak a 
pillanatnak, hanem minden időknek. Isten országa a 
legfőbb jó, annak megvalósulása az egyetlen jó akarat. 

Bornemann tanár »a hit és tudásról* értekezett. 
A kettő nem ellentétes, sőt inkább feltételezi és kiegé-
szíti egymást. Csak isinernü nk kell a kettőnek lényegét, 
határait és céljait. Azt a világot, a melyet a tudással 
derítünk föl, a hit isteni fénynyel világítja meg. Mennél 
többet tud valaki, annál nagyobb szüksége van a hitre, 
s mennél nagyobb valakinek a hite, annál szabadabb a 
tudományos kutatás terén. Ugy a hit, mint a tudás terén 
folyton fejlődök vagyunk. Azért illik hozzánk a szerény-
ség és a türelem. Ugy nevezte ezt a középkorban Kusa 
Miklós, hogy »docta ignorantia*. 

A harmadik előadást Burggraf lelkész tartotta 
* Hit és művészet* címmel. A kettő összetartozik; Goethe 
és Schiller szép költői világa egyúttal a mi hitvilágunk 
is. Méltán kiegészítette végül ez előadást Scholz tanár, 
ki »a hitről és cselekedetről* értekezve a kötelességérze-
tet, az igazságosságot s az emberszeretetet ajánlotta a 
Bund tagjainak figyelmébe. 

A zárt ülésen Kirchenheim tanár »az ultramonta-
nizmusnak a porosz polgári törvénykönyvre gyakorolt 
befolyásáról* tartott előadást. Valóban szomorú dolog, 
hogy a protestantizmus szülőföldjén ilyesmiről is lehet 
szó. Nem ártana, ha a politikusok többet foglalkoznának 
a bibliával és az egyházhistóriával. 

Az ünnepi istentiszteleten Hab. 2. 1 — 4 felett a 
beszédet Vieregge generálszuperintendens tartotta, a ki 
az ev. egyházban jelenleg uralkodó közönyösség ellen 
emelte fel últakozó szavát. Tudjuk, hogy ez öl meg 
bennünket Magyarországon is. 

A nyilvános esti nagygyűlés első előadója Meyer 
szuperintendens volt, a ki »az ausztriai vallásos mozga-
lomról* értekezett. E mozgalom a német népélethez való 
ragaszkodása mellett is ma már vallásos jellegű. A ini a 
kedélyeket Ausztriában erősen mozgatja, az a Krisztus 
evangéliuma. Sajnos, az osztrák állam a maga üdvét a 
Lichtenstein-féle klerikalizmusban latja, a minek azonban 
az a jó oldala van, hogy megtisztítja és megerősíti az 
evangélikusok hitbeli meggyőződést. A r. katholicizmus es 



a protestantizmus között az a jellemző különbség, hogy 
amott felülről, mig nálunk alulról kormányoznak. A mai 
r. kath. egyház alapja a babona és a hitetlenség. Ezzel 
szemben nem orthodox vagy liberális dogmatikára, hanem 
az evangéliumra van szükségünk. 

Ezt követőleg Kappus mürzzuschlagi lelkész a steyeri 
vallásos mozgalomról tartott előadást. Statisztikailag iga-
zolta, hogy másfél év alatt az ev. gyülekezetek száma 
6-ról 14-re, s a lelkészi állások száma 17-ről 43 ra emel-
kedett. Több mint 2000 r. kath. tért át az evang. hitre. 
Ausztriában evangéliumi érzületre és evangéliumi mun-
kára van szüksége a német népéletnek. 

A nyilvános főgyűlést az Ev. Bund lelkes elnöke, 
Wintzingerode gróf nyitotta meg. A haagai békekonfe-
rencia s a párisi világkiállítás csendes intenzív munkás-
ságát a délafrikai háború szomorújátéka s a kinai állapot 
zavarta meg, a melynek egyetlen óvszere az evangélium 
életereje s a kultúrát ápoló protestantizmus. Hanyatló 
századunk szomorú jele az anarkizmus, a hitetlenség és 
a babona, a tnelyhez méltán csatlakozik XIII. Leó pápának 
az evangéliumnak Rómában való szabad haladását letiltó 
leveie. A mai ultramontanizmus szövetségese a türelmet-
lenség, a babona, a lelkiismereti kényszer, a szolgaság 
és a politikai hatalom. A pápás egyház tudománya szűk-
körű és megkötött célokat követ. A bonni papás nagy-
gyűlés kihívó hangja meggondolásra indíthatná politiku-
sainkat. 

A tartalmas megnyitót ISell bonni tanár előadása 
követte »a protestantizmus nyereségéről és veszteségeiről 
a század alkonyán» címén. Eszmemenete a következő: 
A protestantizmus lényegét és fejlődését legjobban meg-
ismerjük három legkiválóbb képviselőjén, ú. m. Lutheren, 
Cromwellen és Kanton. Ők képviselik a szabad hitet, 
szabad államot és szabad tudományt. A protestantizmus 
a szabadságok rendszere, — mintegy konstitucionális 
egyensúlya az emberiség vallási, politikai és intellektuális 
erőinek a valódi humanitás elérésére. A protestantizmus 
története a XlX-ik században e szabadságoknak haladá-
sát jelenti az egész világon. Az összes tudományos, tech-
nikai és szociális vívmányok a protestantizmus nyereségét 
igazolják. A lelkiismereti szabadság elismerése, a politikai 
jogoknak a vallástól való függetlenítése, a humanitás 
minden vívmánya, a keresztyén népek szolidaritásának 
mélyebb érzelme, a közös keresztyén vállalatok nagy-
sorozata, s az egyetemes keresztyén érdekek iránti álta-
lános érzék a protestantizmus nyereségét igazolja. Vesz-
teségeit az ultramontanizmus terjedésének köszöni, a mely 
a maga abszolutizmusát a protestantizmus bázisán, ú. m. 
a sajtószabadság, az egyleti tevékenység s a szabad érint-
kezés védelme alatt igyekszik megvalósítani. S az épen 
a paradoxia a protestantizmus történetében. A protestan-
tizmusnak a r. katholicizmushoz való számbeli viszonyát 
a következőkben tüntette föl: Az utolsó 25 év alatt a 
protestánsok Európában 23%-al , a római katholikusok 
21%-al , az orthodox katholikusok 25%-al emelkedtek. 
Legerősebben szaporodtak a protestánsok Bajorországban, 
Württembergben és Badenben. s a r. katholikusok Porosz-
országban Szászországban és Hasziában. Az egész német 
birodalomban 1890 óta a r. katholikusok 18%-al , a pro-
testánsok ellenben 21%-al emelkedtek. Poroszországban 
a protestánsok a lakosság 63-46%, a róm. katholikusok 
33'66%-át képviselik. A vegyes házasságok nagyobbára 
a protestantizmusnak használnak. Tízszer nagyobb az ev. 
egyházba való áttérők száma, mint a prot. kitérőké. A 
kitérésekből legkevesebb nyeresége van a r. katholiciz-
musnak, pedig az osztrák és francia vallásos mozgalmakat 

itt nem is érintjük. A legnagyobb csalódás érte Rómát 
Nagvbritanniában. Észak-Amerikában is az ev. keresztyénség 
a túlnyomó. 7 .362,000 r. kath. áll itt 49 .630,000 protes-
tánssal szemben, vagyis a róm. katholikusok százalék-
száma 11, a protestánsoké pedig 78. A pogány missziót 
tekintve a r. kath. egyház 3, a prot. egyház 2V2 milliót 
térített meg. Előbbi 300, utóbbi csak 100 éves munkás-
ság eredménye. A protestantizmus, mint a kultura hatal-
mas faktora, összfogalma az összes liberális modern esz-
méknek az államban, a vallásban és a tudományban 
Így a konstitucionális államforma a reformáció szülemé-
nye, s a vallásszabadság ma már csak Oroszországban, 
Portugáliában és Törökországban van megszorítva A 
reformáció folyománya a szabad tudomány is, a melyben 
máig is a protestánsok dominálnak. A r. katb. tudomány 
inferioritását a protestánssal szemben r. kath. tudósok is 
elismerik. Igazolja ezt az analfabéták nagy szama is a 
pápás országokban. Az újoncok közül 1890-ben Olasz-
országban 4 7 % , Ausztriában 3 8 % , Franciaországban 14% 
nem tudott irni és olvasni, mig Németországban csak 1 %> 
Svédhonban 0"39% s Dániában pláne 0'36%- Az egyház 
pápás világképe s Aquinói Tamás scholastikus rendszere 
szemben áll ma a prot. hitszabadsággal. Az egyéni hit-
szabadság nagy prot. alapelve csak e században jutott 
teljes érvényre. Csak annak a vallásnak van értéke, mely 
a személyes meggyőződésből fakad, a miért is minden 
vallási kényszer, mint erőszak a lelkiismereten, a legna-
gyobb bűn a világon. A vallásnak ez az egyéni jellege 
folyton emelkedőben van, s mig a r. katholicizmus a ha-
talmas, addig a protestantizmus az evangéliumi szabad-
ságot keresi. Szabadságot keresünk az evangéliummal 
való szövetségben. Az Evang. Bund is ilyen evangéliumi 
szövetsége a prot. keresztyéneknek. 

A rendkívül tartalmas és tanulságos előadással 
kapcsolatban a nagygyűlés két rezoluciót is hozott, a 
melynek egyike a kínai prot. misszióra szórt vádak, 
másika pedig a Rómában lakó protestánsok vallásszabad-
ságát támadó pápai levél elleni tiltakozását foglalja 
magában. 

Az esti gyűlésen Bourrier párisi lelkész »a francia 
ev. mozgalomról« értekezett. Saját megtérésének előz-
ményeit s a francia pápás egyházi viszonyokat ismertette 
megrázó vonásokkal. Kétszáz r. kath. pap követte az ő 
példáját, .lobb vallást és Rómától szabad egyházat keres-
nek, s a közvélemény rokonszenvez a mozgalommal. 
Forrásunk szerint komolyság, fájdalom és lelkesedés szó-
lott Bourrier szavaiból. A beszéd hatása alatt a francia ev. 
mozgalomra azonnal 771 márkát gyűjtöttek, s Wintzingerode 
gróf nyújtotta át az adományt egy szép beszéd kíséretében. 

Az utolsó esti előadást Kranz shanghai-i misszio-
nárius tartotta >a kinai zavarok okairól*. 

Ime rövid vonásokban az Evang. Bund halberstadti 
nagygyűlésének és munkásságának a képe. Mennyi eszme 
és gondolat hangzott ott el a szónokok ajakán a protes-
tantizmus szolgálatában! Nekünk is kellene gondolkoz-
nunk a módokról és eszközökről a hazai protestantizmus 
megvédésére. Nem szabad elmulasztanunk az időt és az 
alkalmat, a mikor egyházunk jelenéről és jövőjéről van 
szó. Gondolkozzunk komolyan és cselekedjünk gyorsan és 
következetesen, s akkor majd mi is beszélhetünk a pro-
testantizmus haladásáról. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



I R O D A L O M . 
** Új v a l l á s o s n é p l a p . Az erdélyi egyházkerületi 

egyházi értekezlet igazgatóválasztmánya, erdélyi [laptársunk 
közlése szerint, elhatározta, hogy jövő év januárjától kezdve 
egy heti vallásos néplapot fog megindítani. Az új lap 
szerkesztői Nagy Károly theol. tanár és Pallós Albert 
polg. leányiskolái igazgató lesznek. 

** A z e l e m i v a l l á s t a n í t á s m ó d s z e r e é s t a n -
a n y a g a , különös tekintettel a fővárosi iskolákra cim alatt 
Péntek Ferenc budapesti ref. hitoktató egy kis füzetben 
irta meg és adta ki véleményeit a vallástanítást illetőleg. 
A füzetre, mely szerzőnél 1 koronáért kapható, legköze-
lebb érdemlegesen visszatérünk. (H.) 

** N ő i a r c k é p e k . Irta és a sárospataki ref. nő-
egylet ünnepélyén felolvasta liadáesy György theol. tanár. 
E kis munka, mint a nevezett nőegylet kiadványának 
első füzete jelent meg és három női fjellemképet foglal 
magában. Az első kép Jezabelé, a második a bethániai 
Máriáé és Mártháé, a harmadik Perpetuáé. Mindhárom 
szépen, a jellemeknek megfelelően van megrajzolva, s 
reávall Radácsy gyakorlott tollára. A kis, 24 oldalra ter-
jedő füzetet, a mely a sárospataki ref. nőegyletnél 20 fillérért 
kapható, s a mely vallásos felolvasó estélyekre igen alkal-
mas, — melegen ajánljuk lelkésztársaink figyelmébe. (II.) 

** E s p e r e s i é v i j e l e n t é s a felső-szabolcsi ref. 
egyházmegye valláserkölcsi és anyagi állapotáról az 
1899-ik évről. Összeállította Görörnbey Péter esperes. 
Részletesen beszámol e 4 0 oldalra terjedő jelentés az 
egyházmegye fentebb jelzett állapotainak minden figyelemre-
méltó mozzanatáról, s benne, mint hü tükörben látjuk 
visszaverődni az élénk és pezsgő egyházi életet. A jelen-
tésre legközelebb visszatérünk. (H.) 

** E m l é k k ö n y v a reformáció 1900. évi október 
31-iki évfordulóján a debreceni ev. ref. főiskola által 
rendezett ünnepély alkalmából. Püspöki megbízásból szer-
kesztette dr. Bartha Béla akadémiai igazgató. — A 
2 0 oldalra terjedő emlékkönyv magában foglalja Csiky 
Lajos alkalmi imádságát, Eröss Lajos ünnepi egyházi beszé-
dét, Ndnássy Lajos theológusnak a gályarabok emlék-
oszlopánál mondott emlékbeszédét s Jánosi Zoltánnak »A 
hit vallók* c. és a galyarabok emlékoszlopánál Gachal 
dános theológus által elszavalt költeményét. Függelékül 
van még csatolva egy alkalmi karének, a melynek szöve-
gét S. Szabó József, zenéjét pedig P. Nagy Zoltán irta. 
— Az emlékkönyv Kiss Áron püspök nagylelkűségéből 
nyomatott ki, a célra, hogy a főiskola tanulói és a kerü-
let gyülekezetei között ingyen kiosztassék. Gazdag, bit-
erős és hitet erősítő tartalma érdemessé teszi az Emlék-
könyvet a minél szélesebb körben való elterjesztésére. (H.) 

** Az Ókori L e x i k o n n a k , a Franklin-Társulat e 
becses kiadványának megjelent a 0-dik füeete, melyet dr. 
Pecz Vilmos szerkeszt. A Bigerrionestöl Castráig terjedő 
cikkek közül kiemeljük a Bn>otia, Bule, Cíecilii, Cíecinic, 
Caligula, Calpurnii, Cambyses. Campania, Canephorce, 

Caracalla, Carcer, Caria, Carthago es a pún háborúk, 
Cassander, Cassii, Castra cimü, nagyobb kiterjedésüeket, 
továbbá a Blandiana, Breuci, Brigetio, Brucla, Buri, Cam-
pona, Carnuntum, Carpates montes, Carpi cimü hungari-
cumokal. A füzetet 13 ábra díszíti, melyek közül az 
egyik (167. Brigetio) magyarországi vonatkozású. A füzet 
ára 1 korona. A folytatólagos füzetek, július—szeptember 
kivételével, a hó 15-dike táján jelennek meg. 

** A J é z u s a s z t a l á n á l . Beszédek, imák. Irta Péter fi, 
Dénes kolozsvári unitárius pap. 111 lap. Kolozsvár, 1900, 
Ajtai K. Albert könyvnyomdája. — Péterfi Dénes a ma-
gyar unitárius papoknak egyik legtanultabb és legrokon-
szenvesebb alakja. Channing bibliás unitáriusai közül való, 
a kik keresztyén theismusokban csaknem az evangélium 
mesgyéjéig jutottak ; a kik komolyan hisznek az ember 
Jézusban, csak még az isten-ember Krisztusban való 
hitök hiányzik. — Ebben a szellemben van irva Péterti-
nek a fenti cím alatt közzétett úrvacsorai beszéd és imádság 
gyűjteménye. Költői lélekkel, szines, ékes magyar nyelve-
zettel, sőt mondhatni, némi vallásos ihlettel és melegséggel 
is, de Jézus Krisztusban, mint Üdvözítőben való hit nélkül. 
Azt azonban el kell e gyűjteményről is ismernünk, hogy 
mind a beszédek, mind az imák valódi gyöngyei a ma-
gyar unitárius irodalomnak. 

** R é v a i K a l e n d á r i u m . A Bévai-cég 1901-re 
szóló Évkönyve a napokban hagyta el a sajtót. A szoká-
sos naptári részen kivül sok szép olvasmányt tartalmaz, 
és az az érdekes benne, hogy minden irodalom-barát 
ingyen kapja. Irodalmi részében először Eötvös Károly 
arcképét és életrajzát közli, majd Papp D. Hova lett Mátyás 
király könyvtára P azután A próba c. színmüvet, Porzó 
szép tárcáját, továbbá Alice leveleit, végül a modern 
magyar irodalom bibliográfiáját olvashatják Az érdekes 
naptárra felhívjuk olvasóink figyelmét. 

** H e t e s y V i k t o r G y á s z b e s z é d e k , i m á k c. papi 
dolgozatainak árát a Prot. Szemle 9-dik füzetében közzé-
tett ismertetés sajtó hibából 2 koronával jelezte. A könyv 
ára nem 2, hanem 3 korona. A tévedést szerző megke-
resésére készséggel helyreigazítjuk. 

** F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . Évről-évre szaporodik 
amaz ev. ref, egyházak száma, melyekben lelkész és 
tanitó közös buzgólkodására egyházi énekkarok alakulnak 
Kívánatos, sőt szükséges, hogy ily énekkarok minden ev. 
ref. egyházban szerveztessenek; hogy miért? — magya-
ráznom lölösleges. De mig a világi dalardáknak hatalmas 
gyűjtemények, még a gazdagnak nem mondható magyar 
karirodalomból is számottevő kötetek állnak rendelkezé-
sökre : egyházi énekegyleteink választéka mentől kevesebb 
Elhatároztam hát, hogy azokat a müveket, melyeket tiz 
év alatt, mint a sárospataki ev. ref. egyházi énakkar 
vezetője, részint magam irtam, részint összegyűjtöttem, 
közrebocsátom. Arra törekedtem, hogy gyűjteményein darab-
jait a legkezdetlegesebb kórus is előadhassa; épen ezért 
dallam- és összhangban, szólamvezetésben lehetőleg egy-
szerűt nyújtok. Nagyon jól tudom, hogy nem mindig 
állnak rendelkezésünkre kiváló énekesek, sőt azokat is 
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szívesen kell látnunk, kiket nem annyira a képesség, mint 
inkább a buzgóság és jóakarat hoz az énekkar tagjai 
közé; e tekintetből az énekesek hangterjedelme is korlátolt ; 
a tenor és bassus szólama csak ritkán éri el a g, illetőleg 
F hangot. A tapasztalás meggyőzött arról, hogy gyakor-
lottabb énekkaroknak is jó szolgálatot teszek ily szellemben 
irt énekek közreadásával. Müvem beosztását a következőleg 
tervezem: I. Ünnepiek és pedig: 1. újévi-, 2. virágvasár-
napi-, 3. nagypénteki-, 4. húsvéti-, 5. áldozócsütörtöki-, 
6. pünkösti-, 7. okt. 31-iki-, 8. karácsonyi-, 9. év utolsó 
napi-, 10. vasárnapi-, 11. úrvacsorai-, 12. konfirmációi 
énekek. II. Világiak, és pedig: 13. történeti énekek, 14. 
hazafias- és 15. népdalok. III. Temetésiek, és pedig: 16. 
háznál-. 17. úton , 18. sirnál mondandó-, 19. általános 
jellegű temetési-, végül 20. siremlékleleplezési énekek. A 
mü négy szólamú férfikarra irva, két sors partitúra alak-
ban (az ebből való éneklés könnyebb és biztosabb) jövő 
1901. év elején fog megjelenni. Az előfizetési ár 2 korona 
lesz, hogy a művet minden énekkari tag magának, avagy 
minden énekegylet kellő számú példányban megszerezhesse. 
Tisztelettel kérem a t. énekkarvezetőket és mindazokat, 
kik az efele mü megjelenésének szükségét érzik, hogy 
előfizetési szándékukat — a nyomtatandó példányok 
számát illető tájékozódás végett — alulírottnál legkésőbb 
f. é. dec. 15-éig jelenteni szíveskedjenek. Az előfizetési 
díjak csak a könyv megjelenése után küldendők be. Sá-
rospatak. Hodossy Béla, áll. tanítóképző ének- és zenetanár. 

E G Y H Á Z . 

L e l k é s z b e i k t a t á s o k . A bunya-szegszárdi ref. gyüle-
kezet mult hó 18-án iktatta be hivatalába új lelkipásztorát: 
Nagy Lajost. A beiktató beszédet Szabó Béla igazfalvi 
lelkész mondotta. Az ünnepélyen a krassó-szörényi öt 
református lelkész közül jelen volt négy, a mi igen jó 
benyomást gyakorolt a gyülekezetre, mely 35 évi fennállása 
óta ennyi lelkészt nem látott még körében sohasem. — 
A liajdu-böszönnényi ref. egyház új lelkésze, Zsigmond 
Sándor esperes nov. 25-én foglalta el hivatalát s tartotta 
meg beköszönő beszédét. A beiktató ünnepélyen, a melyen 
Hajdú-vármegye fő- és alispánja és a debreceni tanárok 
és a környékbeli lelkészek közül is többen jelen voltak, 
az egyház nevében Szolnoki Gerzson második lelkész, a 
gimnáziumi tanács nevében ifj. Sáági Gábor, a gimnázium 
nevében Péter Károly, az elemi iskolák nevében Lévay 
Imre üdvözölték az új lelkészt. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . Az alsó-örsi ref. gyülekezet 
Szűcs József s . - le lkészt ,— a gömör-szkárosi ref. gyülekezet 
Simon Mihály szut.ori lelkészt hívta meg lelkipásztorává. 
— A kerczai ref. gyülekezet, meghívás útján Hodossy 
Lajos szatmári segédlelkész-hitoktatót választotta meg lelki-
pásztorává. 

A k a r c z a g i r e f o r m á t u s k ö r az idén újra meg-
kezdte vallásos felolvasásait. A legközelebb tartott s a közön-
ség által nagy számmal látogatott felolvasó estelyen Kádár 

Imre városi számvevő tartott felolvasást az első keresz-
tyénekről, Kiss Sándor és Nádasdy József pedig költe-
ményeket szavaltak. Madarász Imre lelkészelnök záró-
beszédében reámutatott arra, hogy a népes gyülekezetnek 
kicsiny a meglevő egy templom és szükség volna egy 
másodikra is. — A kör a téli hónapokban minden 
vasárnap tartani fog felolvasásokat. 

P r o t e s t á n s e s t é k . A pozsonyi egyetemes theol. 
akadémia tanárai, kiváló erők közreműködésével az adventi 
időszakban ismét megtartják a már jó nevet szerzett és 
közkedveltségű Protestáns estéket. A felolvasások a vallás, 
nevelés, történelem és a társadalom köréből merítik tár-
gyaikat. Az első estély nov. 24-én tartatott meg, a melyen 
Stromp László theol. tanár olvasott fel: Emlékezés Come-
niusra cim alatt. A folytatólag tartandó estélyek programmja 
a következő: december 1-én: A hit első prófétája. Hor-
nyánszlcy Aladár theol. tanár. Versek. Albert József 
líceumi tanár. December 8-án: Pálffv Katalin. Kovács 
Sándor theol. tanár. December 15-én: Karácsonyi törté-
netek. Dr. Masznxjik Endre theol. igazgató. E programúi 
alkalomszerűen szavalatokkal s ének- és zeneelőadások-
kal bővül. 

T e m p l o m a v a t á s o k . A maksai reform, gyülekezet 
november 16-án avatta fel új templomát. A szép felavató 
ünnepen jelen voltak az egyházkerület püspöke: dr. Bartók 
György és főjegyzője: Kenessey Béla is. a püspök tartván 
a felavató imát, a főjegyző pedig az alkalmi egyházi 
beszédet. — Ugyancsak november 16-án történt meg 
a berekeszturi új ref. templom felavatása is. A felavató 
imát. Ravasz János esperes mondotta, a mely után a hely-
beli lelkész prédikált, Ravasz Béla magyarosi lelkész 
keresztelt, Erdélyi, Béla új-szent.-imrei lelkész pedig 
esketett. — . A nagyráskai reí. egyház (Felső-Zemplén) 
nov. 25-én tartotta meg renovált temploma fölavatási 
ünnepélyét. Az ünnepélyen temérdek nép vett részt, job-
bára a szomszéd református községekből. A f.-zempléni 
lelkészi és tanítói kar is számos taggal volt képviselve. 
Felavató imát mondott Ilajzer Endre h. esperes hardi-
csai lelkész, egyházi beszédet Hutka József bánóci lel-
kész, főjegyző, úrvacsorai ágendát pedig Péter Mihály 
kisazari lelkész, egyházmegyei aljegyző. A templomba be 
nem fért közönségnek Soltész Gyula kisráskai lelkész 
mondott egyházi beszédet. A gyülekezet éneke mellett az 
ifj. Bcrecz Károly helybeli tanító által alakított és müérte-
lemmel vezetett énekkar is szerepelt alkalmi darabokkal. 
Délben közebéd volt a lelkészlakon. 

V a l l á s o s e s t é ly . Az új-tordai ref. egyház novem-
ber 16-án vallásos estélyt rendezett, a melyen Egerházy 
Lajos lelkész és Molnár János tanító tartottak felolva-
sást ; Bocz Ilonka szavalt, a gyermekkar pedig éneket 
adott elő. A perselypénzt a szegény tanulók segélyezésére 
fordítják. 

A z I p o l y s á g h o n é p í t e n d ő e v a n g . t e m p l o m é r -
d e k é b e n kérő szózatot vettünk azipolysághi és környéki 
hívekből alakult bizottságtól, mely kegyes adományokat 
kér a szent célra a magyar protestáns társadalomtól 



A 128 lélekből álló kis hivő seregnek már van templom-
telke s némi csekély tőkéje is, azonban a felépítendő 
t emplomhoz kellene még vagy 2 4 , 0 0 0 korona. Ennek 
ös szehozása végett fordulnak bizalommal a protestáns 
társadalomhoz. A kérő szózatot , a melyet az egyházme-
gye esperese és a kerület püspöke is támogat , melegen 
ajánljuk mindenek áldozatkész támogatásába , annyival 
is inkább, mivel az országos gyűjtést a belügyminiszter 
nem engedte meg, s mivel a felépítendő templomban 
alkalmat nyernének az ipolysaghi és környékbeli refor-
mátusok is istentiszteletek tartására. A sz ives adományok 
1901 . végéig Králik Adolf mérnök cimére Ipolysághra 
küldendők be. 

I S K O L A . 

Kérelem az ünnepi követségek tárgyában. 
Tekintettel arra, hogy a legáció-választás a buda-
pesti ref. theol. akadémián dec. 8-án lesz, fel-
kérem azokat a lelkész urakat , a kik a közelgő 
karácsonyi ünnepekre legátust nem kívánnak, 
hogy erről alólirottat dec. 7-ig értesíteni szíves-
kedjenek. Budapest, 1900 nov. 27. Szabó Aladár, 
theol. igazgató. 

T a n á r i k i n e v e z é s . A vallás és közoktatásügyi 
miniszter, a fenálló szerződésből kifolyólag a kisújszállási 
ref. főgimnáziumhoz Hofmann Károlyt, az intézet eddigi 
helyettes tanárát rendes tanárrá nevezte ki. 

- R e a k c i ó a z e g y e t e m e n * cim alatt a »Magyar 
Szó« már egy hét óta olyan lelepzéseket tett a budapesti 
tudomány-egyetem tanácsának szándékairól, a melyek 
kinos meglepetést okoztak mindazoknak, a kik fé lve gon-
dolnak a mesterségesen felszított felekezetieskedésnek a 
tudomány csarnokaiba való behurcoltatására. A leleple-
zésekhez nem akartunk hozzászólani addig, a mig az 
illetékes körök azok felöl nem nyilatkoznak, nehogy harc-
kezdéssel vadoltassunk. Ma már azonban hivatalosnak 
tekinthető nyilatkozat állván előttünk, kötelességünknek 
ismerjük a dologról megemlékezni . Concha Győző egye-
temi tanárnak az » A l k o t m á n y i b a n közzétett nyilatkozata 
szerint az egyetemi ifjúság egy része, a korona kereszt-
jének letördeltetése alkalmából kérvényt intézett a kultusz-
miniszterhez az iránt, hogy a kereszt minden tanterem-
ben kifüggesztessék. E kérvényt, vé l eményezés és tanul-
m á n y o z á s végett a miniszter az egyetem tanácsához 
küldte le, az pedig a jogi fakultás tanári karának adta 
ki. E tanári kar az ifjúság kérelmét nem véli ugyan tel-
jesíthetőnek, de igenis, azokban a helyiségekben, a melyek-
ben a tudori, tanári és hivatali eskük tétetnek, tehát a 
disz- é s tanácsteremben, a keresztet kifüggesztendőnek 
tartja. Ugyancsak javasolja a jogi kar a régi r. katholikus 
egyetemi hitszónoki állás visszaállítását és filozófiai 
karon egy r. kath. vallásbölcsészeti tanszék szervezését , 
a végből, »hogy az egyetem katholikus jellege az emlí-
tett dolgokban és a katholikus fakultás létezésében dom-

borodjék ki* ! — Ez az a vélemény, a melyet a jog 
fakultás az egyetem tanácsához terjesztett, s a mely felett 
a tanács fog nemsokára határozni. Most csak egyszerűen 
regisztráltuk a do lgot ; legközelebb azonban érdemlegesen 
szándékozunk vele foglalkozni. 

P ó t l ó é s j a v i t ó é r e t t s é g i v i z s g á l a t o k A tiszán-
túli ref. egyházkerület főgimnáziumaira nézve a decemberi 
pótló- és javitó érettségi vizsgálatok a debreceni főgim-
náziumon tartatnak m e g : I. írásbeli érettségi vizsgálat 
december 1 0 — 1 4 . napjain. Jelentkezni kell dec. 9- ig az 
igazgatóságnál. Szóbeli érettségi pót- és javitóvizsgálat 
dec. 20-án . Jelentkezni kell dec. 19. déli 12 óráig. — Az 
erdélyi ref. egyházkerület főgimnáziumaira nézve ugyan-
ezen vizsgálatok a kolozsvári főgimnáziumon tartatnak 
meg f. hó 15-én. 

Öt m i l l i ó k o r o n a á l l a m i i s k o l a i c é l o k r a . Műit 
hó 21-én a pénzügyminiszter törvényjavaslatot nyújtott be 
az állami beruházások költségeinek fedezéséről. A törvény-
javaslat 3 4 millió és 3 4 0 ezer korona beruházási összeg 
kiadására kér felhatalmazást. Örömmel veszszük tudomásu', 
nogy a 31 millió koronát meghaladó összegből szépen 
jut most az egyszer iskolai célokra is. Kerek öt millió 
korona jut abból állami elemi iskolák és tanító-lakások 
épílésére. Az öt millió korona, a jövő évtől kezdve öt 
éven át, évenként egy millió koronás részletekben fog 
felhasználtatni. 

T a n á r i s z é k f o g l a l á s . Dr. Ilandel Vilmos, a deb-
receni ref. jogakadémia közjogpolitikai tanszékének újon-
nan választott tanára november 24-kén tartotta meg szék-
foglaló értekezését . 

F a r k a s J ó z s e f j u b i l e u m á h o z . Farkas József 4 5 éves 
tanári jubileuma alkalmából testületektől és egyesületektől 
tömérdek sok üdvözlő levél, távirat és üdvözlő vers ér-
kezett az ország minden részéből. Ezek közül a legtöbbet 
a jubiláris társas vacsorán olvasták föl. A tréfás verses 
köszöntők között a Szabó Géza ócsai és Dömény József 
n.-berényi lelkészeké tűnt ki, a komoly verses üdvözletek 
közül a Sántha Károly sárszentlőrinci ev. lelkészé, a 
melyet egész terjedelmében ide iktatunk : 

»Bölcs elmét s fiatal lelket nyertél a nagy égtől, 
Míg az mélyre hatolt, vitt a magasba emez. 

Melyet az oltáron raktál, kettős tüzed égett: 
Istennek s honnak nyújtva be áldozatod. 

Mindezeket titkon vitted vala végbe, serényen, 
Hajnali harmatként, a mely üdít, növel, áld. 

Harmat a szívemnek kertjén, két égi virágot 
Ápoltál bennem : hála ez és szeretet*. 

E jubileum alkalmából a »Vasárnapi Újság* Farkas 
Józsefnek sikerült arcképét és életrajzát közölte novem-
ber 25-diki számában. 

T h e o l ó g u s o k k o n f e r e n c i á j a . A budapesti ref. 
theol akadémiai ifjúság mozgalmat indított egy közös, 
evangel ikus és református theológus konferencia tartása 
iránt. A konferencia, melyre minden theológia, minden 
1 0 hallgató után egy delegátust küldene, 1901. február 
első felében tartatnék Rudapesten. Az intézet tanári kara 



szivesen fogadta a mozgalmat, de annak miként leendő 
támogatását a bemutatandó részletes tervezettől tette 
függővé. 

I s k o l a l á t o g a t á s . Antal Gábor püspök és Czike 
Lajos főiskolai gondnok november 10-től 22-ig iskolalá-
togatást végeztek a pápai főiskolán és külön-külön vizs-
gálták meg a theológiát, a főgimnáziumot és a leányinter-
nátust. 

J ó t é k o n y s á g . A mezőtúri ref. egyház, a gyüleke-
zeti szegény-alapból 163 kor. 90 fillér értékű tankönyvet 
és 1344 korona értékű téli ruhaneműt osztott ki az isko-
lák szegény növendékei között. 

E G Y E S Ü L E T . 

A b u d a p e s t i ref. i f j ú s á g i e g y e s ü l e t f. hó 8-án 
délután fogja megtartani évi közgyűlését a Lónyay-utcai 
ref. főgimnázium rajztermében. A közgyűlést megelőzőleg 
istentisztelet lesz, d. u. 3 órakor a Kálvin-téri templom-
ban, a mely alkalommal Haypál Renő budai lelkész 
imádkozik és Csűrös István főgimnáziumi vallástanár pré-
dikál. A közgyűlés végeztével a gimnázium nagytermében 
szeretetvendégség lesz, a melyen rövid beszédek, szava-
latok és zenei előadások is fogják szórakoztatni az ifjú-
ságot. 

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-
tanácsa november 26 án, dr. Kiss Áron elnöklete alatt, 
Haypál Renő, dr. Kocsis Alajos, Miklós Gergely, Szőts 
Albert, Szőts Farkas és Takách László igazgató-tanácso-
sok jelenlétében ülést tartott. Elnök jelentést tett az 
»Erzsébet-ház« ünnepélyes megnyitásáról, a mivel kap-
csolatban az igazgató-tanács köszönetet szavazott azoknak 
a minisztereknek és hatósági főknek, a kik a megnyitá-
son jelen voltak. A megnyitás költségeire eszközölt gyűj-
tésből fenmaradt 93 k. 26 fillért az Erzsébet-alaphoz 
csatolták. Az Erzsébet-házban 23 ev. ref., 8 r. kath. és 
1 ág. h. ev. gyereknek iskolázása, Makay Lajos igazgató 
vezetése alatt megkezdődött. A leány-gyermekek téli rubá-
zásánál mutatkozott hiány pótlását elrendelte az igazgató-
tanács. A karácsonyi ünnepek alkalmából eszközlendő 
gyűjtések végett a gondnokság kérő leveleket intézett a 
közönséghez, pénzintézetekhez ;és testületekhez. Október-
november hónapokban a társaság vagyona mintegy 
6 6 3 0 koronával gyarapodott, a mihez Hohenlohe herceg 
1000, Szilágyvármegye és a Jalsoviczky-testvérek 2 0 0 
—200 , dr. Kiss Károly, Dénes Zsigmond, Hanzély 
Lászlóné, Falk Miksa, Várady Gyula és Hajdú vármegye 
1 0 0 — 1 0 0 kor. alapítványnyal járultak. A vármegyék 
közül, a melyek erre mindannyian megkerestettek, közelebb-
ről teendő alapítványaikról értesítették a társulatot Rereg, 
Békés, Komárom, Pest, Szepes, Tolna és Vas vármegyék. 
— Az Erzsébet-házba való felvételért még mindig érkez-
nek folyamodványok, ezért az igazgató-tanács ismételten 
felkérte a székesfőváros tanácsát, hogy tiz alapítványi 

helyét jövő évi január 1-én töltse be; maga az igazgató-
tanács pedig a folyamodók közül két árvát a saját 
alapítványaira ismét fölvett. — Lapunk olvasóit és külö-
nösen a nt. lelkész urakat ismételten fölkérjük arra, hogy 
gyülekezetökben eszközlendő templomi gyűjtések által a 
Lapunk által fölajánlott egy árva tartásdiját összehozni 
szíveskedjenek. 

A s z e g e d i p r o t e s t á n s j ó t é k o n y n ő e g y e s ü l e t 
szép ünnepély keretében 51 szegény iskolás gyermeket 
látott el téli ruhával, mintegy 4 0 0 korona értékben. Az 
ünnepélyen Thcmay József evang. lelkész mondott be-
szédet. 

A n a g y v á r a d i p r o t e s t á n s j ó t é k o n y e g y e s ü l e t , 
választmánya legközelebb tartott első ülésében, Ritoók 
Zsigmond elnöklete alatt pénztárosává Harmathy Károlyt 
választotta meg, s elhatározta, hogy az egyesület céljai-
nak előmozdítására felolvasásokat és mulatságokat fognak 
rendezni. A rendező-bizottság elnökévé Glatz Antalt 
választották meg. Elfogadták dr. Várady Zsigmondnak 
egy tárgysorsjáték rendezésére vonatkozott indítványát és 
a szükséges előkészítő lépések megtételére Glatz Antalt 
és dr. Várady Zsigmondot kérték fel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* S z e m é l y i h i r e k . Kiss Áron tiszántúli püspök 

mult hó-20-án ülte meg születésének 85-ik évfordulóját. 
A város kiválóságai, gróf Degenfeld József egyházkerületi 
főgondnok és a főiskola tanárai melegen üdvözölték ez 
alkalomból az ősz püspököt. A tanárok testületileg tisz-
telegtek s jókivánataikat dr. Rartha Réla akadémiai igaz-
gató tolmácsolta. — Szívből kívánjuk mi is Istennek 
minden áldását az Urnák agg szolgájára! — JRóth Béla, 
az ó-verbászi evang. egyház új lelkésze mult hó 16-án 
foglalta el hivatalát. 

* R ó m a i k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s e k . Római katho-
likus atyánkfiai, vagy jobban és igazán mondva: azoknak 
néppárti hősei november 20. és 21-én két nagygyűlést 
tartottak Budapesten. Az első a »katholikus körök országos 
szövetségé«-nek, a másik a ^Keresztény szövetkezelek« 
nagygyűlése vala. A gyűléseket a Zichy grófok, a pápaság 
e hűséges lovagjai vezették és persze bőven hangzott újra, 
hogy csak a r. kath. egyház és erkölcsiség válthatja meg 
Magyarországot. Sokan vannak, még közöttünk protestánsok 
közt is, a kik ezeknek a r. kath. szervezkedéseknek nem 
tulajdonítanak fontosságot és csupán egy kis frakció 
erőlködésének tekintik, ugy okoskodván, hogy a müveit és 
józan elem úgyis távol tartja azoktól magát. Nagy kár 
pedig ilyen kicsinyléssel szólani ezekről. Az igaz, hogy a 
művelt és józan elem nem csatlakozik hozzájuk, de 
csatlakozik a néppárti papság által vezetett, könnyenhivő 
nép és szaturáltatván a felkezeti türelmetlenség és exklu-
zivitás veszedelmes elveivel, ott bomlik meg a békesség, 
a hol a nemzet ereje van: a nép között. Ez ultramontán 
szervezkedések a magok részére szerzik meg a népet 



egyházi, társadalmi és közgazdasági téren, s ugy és oda 
vezérlik, a hova akarják. Ha céljuk csupán a hittudat 
ébresztése s az erkölcsök javítása és a népen való ön-
zetlen segítés volna, csak dicsérettel emlékezhetnénk meg 
róluk ; de a mikor tudjuk, hogy az igazi cél a protestan-
tizmusnak minden téren való leszorítása és Magyarország 
rekatolizálása az egész vonalon, és a mikor látjuk ennek 
eredményes kísérleteit a sajtóban, a társadalomban, a tudo-
mányban és az állami kormányzatban: kell, hogy a leg-
komolyabb figyelmünkre méltassuk. Azért videant consules! 

* A v a t i k á n a r z e n á l j a . A vatikán tanácsa, a 
mint a hir beszéh, legközelebb elhatározta, hogy a pápai 
arzenálban levő régi fegyvereket részint eladják, részint 
beolvasztják. Ezek a fegyverek az egykori pápai hadsereg 
fegyverei voltak. A mikor 1870 szeptember 20-án bevo 
nultak a győztes olasz csapatok Rómába s lefegyverezték 
a pápai zsoldosokat, elszedték azok fegyvereit is, a pápa 
azonban a kardok, puskák és ágyuk jó részét, bizonyára 
jobb időkre számítva, a vatikán pincéiben rejtette el. A 
fegyvereket azóta nemcsak a rozsda ette meg, hanem a 
modern fegyverek is értéktelen holmivá tették. Ezért 
határozták el eladásukat és beolvasztásukat. A hir szerint 
150,000 darab lövő, vágó, szúró fegyver van még a 
pápai arzenálban, szomorú bizonyságául annak, hogy a 
• Krisztus helytartója* mily eszközökkei tartotta fenn egy-
kor hatalmát. Mennyi vér, mennyi átok tapadt azokra 
Rizony ideje, hogy megsemmisíttessenek; csak azután 
modern öldöklő fegyverek ne foglalják el a hasznavehetet-
lenek helyét! 

* N é p f a j o k M a g y a r o r s z á g o n . E cim alatt érdekes 
felolvasást tartott legközelebb Balogh Pál a Néprajzi Tár-
saság ülésén. Felolvasásából érdekesnek tartjuk közölni 
a következőket: A tízezer leieknél népesebb magyar községek 
száma nyolcvan, a másajkúaké huszonnégy ; tehát a városi 
és kulturális élet országszerte mindenütt föltétlenül túl-
nyomóan magyar. Gyöngül a magyar szupremácia az öt-
tizezer lakosú községekben, mert ilyen száztizenhat magyar 
községgel nyolcvanhét másajkú áll szemben. Ezek a községek 
jobbára mezővárosok. Fokozatosan veszíti szupremáciáját 
a magyar faj az egy—ötezer lakosú községekben ; mert 
mig az ötezer lakosú községekből még hatvannégy a 
magyar s hetvenkettő a másajkú, az ezer lakosú közsé-
gekből már csak ezerötvennégy a magyar s ezernégy száz-
tizenegy a másajkú. Határozott minoritásban van a 
magyar faj a kis községekben ; mert kétezerkilencszáz-
harminc magyar községgel ötezernyolcszázhuszonhat más-
ajkú község áll szemben. Igy az összes magyar községek 
száma az ország egész ter ületén csak négyezer hétszáz-
tizennyolc, a másajkúaké pedig hétezerkilencszázhatvan-
nyolc. Kedvezőbbé válik azonban az eredmény, ha az 
összes lakosság számarányát tekintjük, s azt. hogy melyik 
faj a legelterjedtebb? Az összehasonlítás eredménye igy 
a magyar fajnak kedvez, mert a tiszta magyar községek 
száma több mint fele az ország községei számának és a 
magyar elem csupán 3665 községből hiányzik. A magyar 
ajkú lakosság száma 7 millió 5 4 0 ezer, az idegen ajkúaké 

pedig 7 millió 584 ezer, a mi örvendetesen mutatja a 
magyar elem folytonos erősödését. Ezek a számadatok a jövő 
év elején megejtendő népszámlálás eredményei szerint bizo-
nyára még kedvezőbbek lesznek, s hiszszük, hogy a magyar 
faj abszolút többségét fogják demonstrálni. 

* P r é d i k á l ó p e e r e k . Az angol főurak között 
szép számmal vannak, a kik buzgó és ügyes laikus-
predikátorok. Lord Kinnairdról pl. azt irják, hogy kevés 
ember van, a ki készebb volna nálánál Jézus Krisztusról 
és munkájáról beszédet tartani. Lord Overtoun is gyakran 
prédikál és beszéde rendesen építő hatasú. Lord Halifax 
is már több izben vezette egyházának istentiszteletét. 
Tankerville gróf pedig talán ép annyiszor prédikált más-
felekezetü emberek előtt, mint az anglikán gyülekeze-
tekben. (Cs.) 

* A p á p a é s a sajtó. Rizonyos financier-ek és a 
különböző egyházi csoportok fejei között tárgyalások 
indultak meg Rómában egy nemzetközi telegraph-ügynök-
ség felállítása tárgyában. Célja a vállalatnak az lenne, 
hogy a pápa nyilatkozatai minél gyorsabban és bizto-
sabban publikáltassanak. Azonban, a tárgyalások folyamán 
a pápás sajtó emberei a nem épen tisztességes verseny 
látványát rendezték. Némelyek azt kívánják, hogy az 
asszumpcionisták, kiknek hírhedett organuma a La Croix, 
őrködjenek a vállalat fölött. Ezek már némileg meg is 
vetették Párisban egy internacionális telegraph-ügynökség 
alapját. Több r. katholikus lap pedig a VUnivers körül 
csoportosul és együttesen állítanak fel külön sajtóirodát. 
Mondják, hogy a pápát, a ki a r. katholikus erők köz-
pontosítását szeretné keresztül vinni, — nagyon bántja 
ez az egyenetlenség. De hát némely dolgokban még a 
pápa is tehetetlen. »Szerencsétlenségre — jegyzi meg 
naivul a római levelező — a vetélkedő pártok előtt a 
pénzügyi érdek oly nagy szerepet játszik, hogy a különben 
hathatós pápai befolyást minden erejetői megfosztja.* (Cs.) 

* A S á r o s p a t a k i L a p o k é s az * Ébresz tő* . 
Nevezett laptársunk, megemlékezvén a budapesti ref. 
ifjúsági egyesület által megindított >Ébresztő«-rőI, annak 
szellemét illetőleg olyan megjegyzéseket tesz, a melyeket, 
bár az »Ébresztő« prókátorai' nem akarunk lenni, nem 
hagyhatunk szó nélkül ; mert >úgy tetszik*, hogy azok-
ban époly szélsőség nyilvánul meg, csakhogy ellenkező 
irányban, mint a melylyel laptársunk az Ébresztőt vá-
dolja. »A cél nyilvánvaló: felébreszteni az evangéliom 
szerint való érdeklődést, előmozdítani a benső vallásos 
életet! Vájjon kicsoda szólhatna ellene?* — mondja lap-
társunk. — >És mégis nekünk ugy tetszik, hogy ez az 
»Ébresztő* is, meg a » H a j n a l * is, meg sok más ilyen 
irányú lapocska, folyóiratka túllő a célon, mert erőnek 
erejével bűnösséget akar megállapítani, s az üdvöt mint-
egy rá akarja erőszakolni mindenkire, holott pedig pro-
testáns állásponton ennek nincs, s nem is lehet jogosult-
sága olyan értelemben, a mint a »modern pielizmus* 
cselekszi, hiszen meg is van irva: >kiki magának áll 
vagy esik*. —Tiszteljük, becsüljük a liberális theológiát; 
mi is annak hívei vagyunk, de ezt az álláspontot nem 



fogadhatjuk el. mert a szentirással ellenkezik. Ahhoz, hogy 
az egyetemes bűnösség megállapíttassék, nem szükséges 
sem a megszűnt Hajnal, s em a megindult Ébresztő eről-
ködése ; — megállapította azt már az emberiség története, 
meg a Jézus Krisztus ,meg P á l é s a t ö b b i apostolok. E tekin-
tetbenajánljuk f igyelmébe a közlemény írójának Róm. 3 : 
9. 10, 2 3 ; 5 : 8, 10; 7 : 1 4 — 2 4 ; 8 : 6 — 8 ; Gal. 3 : 2 2 ; 
I. Ján. 1 : 8, 9 stb. S vájjon, ha a mai kort, s abban az 
ifjúság életét tekintjük, csak »erőnek erejével* lehet arra 
ráfogni, hogy bűnös és hogy megtérésre, újjászületésre 
van s z ü k s é g e ? ! S hogy a bűnösség tanításának és a 
megtérés sürgetésének protestáns ál lásponton nincs és nem 
is lehet jogosultsága, mert kiki magának áll vagy e s i k ? ! 
Hát akkor a Jézus Krisztus miért jött el ? Miért kezdte 
működését ezekkel a szavakka l ; »Térjetek m e g ! « ? Akkor 
miért szenvedtek az apostolok é s annyi kegyesek vértanúi 
ha lá l t? Miért akkor az egyház? Miért az igehirdetés? 
Akkor csak hagyjuk, hogy álljon és essék kiki magának; 
hanem aztán ne essék nehezünkre, ha az következik reánk, 
a mit Ezekiel prófétának mondott az Úr. V. ö. Ezekiel 
3 3 : 6. 8 ; 2 4 : 7 — 1 0 . 

* A z o b e r a m m e r g a u i p a s s i ó j á t é k o k szép j ö v e -
delmet hoztak az idén. Mindössze 4 8 előadás tartatott. 
Májusban négy, juniusban kilencz, júl iusban t izenegy, 
augusztusban tizenkettő, szeptemberben tiz és októberben 
kettő. Az első előadások alatt, különösen hétköznapokon, 
n e m tellett meg a nézőtér, mégis vagy 2 0 0 . 0 0 0 egyén 
nézte meg a játékokat. Ötvenezerrel több mint 1890-ben . 
A belépő-jegyek után egy millió márkával több folyt be. 
A község lakói is a vendégektől vagy három millió 
márkát szereztek. A szereplők díja nem mondható nagy-
nak. Lang, a ki Krisztust személyes í tet te 1 0 0 0 márkát 
kapott, a legutolsó kórista pedig 4 0 márkát. A bevétel-
nek csak igen csekély részét emésztet ték föl a tisztelet-
dijak; a fönmaradt tiszta nyereségből a község adóssá -
gát törlesztik és vízvezetéket csináltatnak. (Cs.) 

* A p á r b a j é s a z e g y e t e m i i f j ú s á g . Az utóbbi 
időben gombamódra elszaporodtak a párbajok az egye -
temi ifjúság körében, a mi a józanabb elemet arra indí-
totta, hogy módot keressen a párbaj-mánia csökkentésére . 
A mint halljuk, javaslatot dolgoznak ki e végre, a mely 
szerint a lovagias ügyeket egy párbajbíróság vizsgálná 
meg s igyekeznék azokat lehetőleg békésen intézni el. 
Hát hiszen is ez is valami • de egyetemi ifjúságunk akkor 
adná műveltségének és érettségének igazán bizonyságát , 
ha a párbajozást teljesen kirekesztené az ifjúság s majd 
a társadalom életéből is. 

GYÁSZROVAT. 

Z o v á n y i P i r o s k a , Zoványi Jenő t iszaföldvári lel-
késztársunk kis leánykája, hosszas és kinos szenvedés 
után, 5 éves korában november 2 3 - á n elhunyt. Nyugodjék 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. 

bekével az ártatlan jó gyermek; — a megtört lelkű szülő-
ket pedig, a kik rövid idő alatt immár második kis 
leánykájukat veszítették el, v igasztalja meg a kegye lemnek 
Istene az ő csodálatos v igaszta lásával ! 

P á l y á z a t . 

A békés-bánáti ev. ref. e g y h á z m e g y é b e kebelezet 
vadásserdöi (Temes vármegye) ev. ref. lelkészi hivatalra. 

Dí jazás : 
1' Az egyház pénztárából : 1000 , azaz egyezer kor., 

melyből azonban, mig a lelkészlak — rövid idő alatt — 
felépül, lakbérét a lelkész fizeti, de a lelkészlak haszná-
latba vétele után is megmarad az 1 0 0 0 kor. díjazás. 

2. 45 , azaz negyvenöt kat. hold föld (bérjövedelme 
1440, azaz egyezernégyszáznegyven kor.); adóját a lel-
kész fizeti. 

3. Stóla az egyházkerület i határozat szerint. 
Az egyház II. osztályú ; lelkek s z á m a 1000. 
A megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. ref. 

e g y h á z m e g y e nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez 
ál lomás után, az alapszabályok értelmében, 2 0 0 0 kor. évi 
nyugdijjat biztosít. 

A megválasztott lelkész az 1901. év márc. 1-én 
tartozik hivatalát elfoglalni. 

Pályázat i kérvények, szabályszerű minős í tvénynye l , 
szolgálati b izonyí tványnyal el látva f . évi december 24-ig, 
Szabó János espereshez Hódmező-Vásárhelyre küldendők. 

Debrecen 2 9 0 0 . nov. 27 . 

Kiss Áron, 
püspök. 

P á l y á z a t . 

A losonci ev. ref. egyháznál betöltendő segédlelkészi 
állásra, melynek évi javada lma az egyház pénztárából 
évnegyedenkint előre fizetendő 1 2 0 0 korona készpénz, 
bútorozott lakás, két öl kemény tűzifa s a káplán által 
teljesítendő szolgálatokért kizárólag őt illető stóla, meg-
jegyeztetvén, hogy élelmezésről , a mosatásról és világí-
tásról magának a káplánnak kell gondoskodnia. Kötelessége 
minden, a lelkipásztori teendők körébe eső kötelességek 
teljesítése. A pályázni kívánók e pályázat megjelenésétől 
számított 3 0 nap alatt keresztlevéllel , tanulmányi , káplán-
képesítési, erkölcsi viselkedésről szóló s szolgálati b izo-
nyí tványnyal felszerelt pályázati kérvényeiket nt. N a g y 
Gedeon drégelpalánki egyházmegye i esperes úrhoz Diós-
Jenőn nyújtsák be. 

Losoncz , 1 9 0 0 . november 2 5 - é n . 

Illyés Lajos, Farkas Károly, 
ref. lelkész. h. gondnok, 

Felelős sze rkesz tő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : H a m a r István. 

VARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S z e r k e s z t ő i g : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kézi ra tok 
c imzendök . 

Kia<l<i-liivatai : 
llornj/ánszki/ Viktor litímjvkeres'hedése (Akadémia 

bérháza , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik inindeu vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Félévre : 9 kor.; egész évre : IS korona. 

Et/t/es szám ára 40 fll. 

Evangéliumi ifjúsági egyesületek. 
E hó 8-án tar t ja évi rendes gyűlését a 

budapesti református ifjúsági egyesület. Gyűlé-
sét istentisztelet előzi meg a Kálvin-téri tem-
plomban és szeretetvendégség követi a Lónyay-
utcai főgimnázium dísztermében. Unnepszámba 
megy ez a nap nemcsak a résztvevő itjuságra, 
hanem azokra az egyházi körökre nézve is, a 
melyek szivükön viselik a haza és az egyház 
reményének jövendő sorsát. Unnep-féle ez a nap 
ennek a Lapnak szemében is, a mely a gyer-
mekek, az árvák, a züllésnek kitettek, szegények 
sfb. evangéliumi hitvédelme és erkölcsnemesítése 
mellett hazánk és egyházunk egyik legfonto-
sabb teendőjének a művelt iljuság evangélizá-
cióját tartja. 

Az evangéliumi keresztyén ifjúsági egye-
sületeknek az a céljok, hogy a középiskolákból 
felsőbb iskolákba került ifjúságot az Isten evan-
géliuma által hitében, erkölcseiben, hazafiságá-
ban, kötelességérzetében erősbítsék és nemesít-
sék, s ugyanakkor a hiletlenség és az erkölcs-
telenség, a hazafiatlanság és jel lemtelenség bűnös 
kísértései ellen az evangélium szentséges erői-
vel fölvértezzék. 

Korunk megfogyatkozott hit-energiája és 
jellemereje az ifjúságnak ezt a keresztyén vallási 
és erkölcsi védelmét elsőrendű kötelességévé 
teszi minden igaz hazafinak és minden komoly 
keresztyénnek. Mert minden, a ki ismeri az 
ifjúságnak az erkölcsi benyomások iránt való 
rendkívüli fogékonyságát, az ludja azt is, hogy 
a társadalom erkölcsi nemesülése és erkölcsi 
elfajulása is első sorban az ifjúságnál kezdődik. 
Az if júkor a hit, megszilárdulásának s a jellem 
kialakulásának időszaka, a melyben, ha elmulaszt-
juk az eszmények kultuszára, a szép, jó és igaz 
ügyeiért való lelkesedésre nevelni az ifjúságot, 
ezt a mulasztást többé az életben soha és semmi-
képen helyre nem hozhatjuk. A keresztyén élet-

bölcselet és keresztyén pedagógia pedig sok-
szoros tapasztalatból a r ra is megtanított, hogy 
valamint az emberiségnek általában csak az Ur 
Jézus az egyedüli Megtarlója, úgy az ifjú lelke-
ket is hitben ós jellemben egyedül csak ama 
názárethi Jézus tar that ja és erősítheti meg, a ki 
elvevé a világ bűnét. 

Ez az evangéliumi keresztyén bizonyosság 
birta és birja arra az igazi keresztyén népeket, 
hogy minden rendű és rangú ifjúságukat, egyház-
társadalmi úton, tehát önkéntes elhatározásból 
Krisztusnak ós az ő evangéliumának zászlója 
alatt egyesületekbe tömörítsék, ott leikeiket az 
Istenigéjének fénye, sava, kovásza erőivel vér-
tezzék, telítsék, duzzaszszák, hogy a magán és 
közélet kísértéséivel szemben szilárd hitlel, tör-
hetlen jellemmel megállhassanak ós mindazon élet-
pályákon, a melyekre a gondviselés őket elhelyezi, 
tiszta hitű és szilárd jellemű férfiakként való-
ban olyanok legyenek, a milyeneket Jézus kiván 
látni az ő igaz követőiben, t i. a világ világos-
sága, a föld sava ós az élet kovásza. 

Az itjúság evangélizációjának e nemes mun-
kája (a belmisszió fájának ez a hatalmas ága) 
külföldi hitfeleinknél egy félszázad óta nagy ará-
nyokban folyik, pedig a kezdete ennek is mus-
tármagszerű volt, mint a legtöbb evangéliumi 
tevékenységé. A Genfben székelő központi bizott-
ság hivatalos kimutatása szerint a mult 1899-ik 
évben a keresztyén ifjúsági egyesületek nemzet-
közi szövetségébe 6085 egyesület és ezeknek 
491,155 tagja tartozott a protestáns világ min-
den részéből. Legelői járnak itt is a germán 
faj nagy egyházai és országai, név szer in t : az 
Egyesült-Államok 222,568 taggal és 1429 egye-
sülettel, Angolország 104,689 taggal és 11711 
egyesülettel. Németország 92,500 taggal és 1687 
egyesülettel.* Leggazdagabbak az Egyesült-Álla-

* A többi országok ifjúsági egyesületei szám szerint igy 
következnek: Svájc 481 egyesület 7700 taggal, Hollandia 282 egyl. 
7723 taggal, Dánia 218 egyl. 7370 taggal, India 131 egyl. WKK) tag-
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mok ifjúsági egyesületei , a melyeknek 99 millió, 
azután az Angolországéi, a melyeknek 16 millió 
és végül a Németországéi , a melyeknek 37a mil-
lió korona é r téke t képviselnek csak az egyesület i 
helyiségeik. — Ime, igy becsülik meg, ily anyagi 
áldozatokkal t ámoga t ják a valódi p ro tes t áns 
nemzetek az i f júság vallás-erkölcsi véde lmére és 
nemes í tésére i rányul t belmissziói munkásságo t ! 

Ámde mindennél az impozáns szám- ós 
vagyonbeli erőnél nagyobb az a szellemi-erkölcsi 
ós egyházi erő, a melyet az a félmillió evangó-
lizált ifjú ember képvisel, a kik, mint a tapasz-
talat bizonyítja, egyházuknak világossága, hazá 
jóknak sava és a közéletnek er jesztő ger jesztő 
kovásza. Ezekben az apostoli hi tű és keresztyéni 
je l lemű if jakban s a belőlök vár t fér f iakban van 
a külföldi p ro tes t áns egyházak sokszor földicsórt 
ós méltán megbámul t nagyságának és ha ta lmá-
nak t i tka ; mer t ebből az evangélizál t i f júságból 
lesz az a »királyi papság ós szent nóp«, a mely-
nek sem hitén, sem jel lemén, sem áldozatkész-
ségén még a pokol kapui sem tudnak diadalt 
venni. Mert régi p ro tes t áns tapasztalat , hogy az 
a kegyes doktor, hi tbuzgó földesúr , egyházias 
ügyvéd, biró, mérnök, főispán meg miniszter a 
maga keresztyén óletpéldájával és egyházi áldo-
zatkészségével sokkal s ikeresebben préd iká l ja 
a Jézus evangél iumát , mint az egyház bármelyik 
a ranyszá jú szent Jánosa . És ne feledjük, hogy 
azok az amerikai , angolországi , németországi 
Szilassy Aladárok és Hegedűs Sándorok, a kik-
nek mi most oly nagy szűkében vagyunk, kül-
földön ezekből a keresztyén if júsági egyesületek-
ből ke rü lnek ki százával ós ezrével. Az ifjúsági 
egyesületek az egye temes papság előkészítő 
iskolái. 

Ne hozakodjék elő nekem se a fi tymáló 
negéd, se a sunnyogó kétely, se a rövidlátó ósdi-
ság azzal az ellenvetéssel, hogy régen se voltak 
hazánkban evangél iumi if júsági egyesületek, s 
azér t mégis voltak hitvódő Bocskayak, Bethlenek, 
Rákóczyak és százával voltak egyházvédő és 
i skolafentar tó Perényiek , Enyingi Török Bálintok, 
Telekiek, Vayak, Podmaniczkyak stb. Voltak, 
igen is voltak. De voltak akkor evangéliumi szel-
lemű iskoláink, családjaink, t á r sada lmunk , irodal-
munk, a melyeknek ma jobbára csak a nevök, 
a kere t jük , a külső formájok van meg ; sziveikben 
azonban nem az evangél iumi hit és erkölcs vére 
lüktet , e re ikben nem a vallásos p ro tes tan t i zmus 
vére p e z s e g ; aztán meg a művel t i f júság leg-
nagyobb része nem p ro tes táns főiskolákon ós 

gal, Svédország 109 egyl. 7700 taggal, Franciaország 90 egyl. 
4542 taggal. Magyarország a genfi szövetségben csak 14 ifj. egy-
lettel van képviselve. A központi választmány tagja hazánkból 
Szilassy Aladár. 

egyetemen, hanem léha t á r saságokban , távolról 
sem evangél iumi szel lemű ú jságok emlőit szíva 
érlelődik fórfiúvá. A régi magyar protes tant iz-
musban a jó p ro tes táns iskolák ós a jó protes-
t áns családok végezték az i f júságon azt az evan-
géliumi keresztyén nevelő munkát , a melyet 
külföldön ma a keresztyén if júsági egyesüle tek 
tel jesí tenek nagy anyagi és szellemi eszközökkel , 
nálunk pedig még csak a kezdet kezdetén levő 
szerény, kisszerű, de á ldásaiban már is f igyelemre 
méltó s ikerekkel . Külföldön ezek a jól szerve-
zett i f júsági egyesületek alkot ják azt a pro tes -
táns légkört, azt az evangél iumi környezetet , a 
melyből ná lunk Magyarországon az egyoldalú 
ós fejletlen egyházi élet miatt és a magasabb 
evangél iumi színvonal, i rodalom, p ro tes t áns tár-
sadalom és saj tó h iánya miat t nincs még semmi; 
de semmi. 

Ne csodálkozzatok azért, kedves lelkész- és 
taní tó társa im, ne csodálkozzatok azon, hogy komoly 
egyházi munká tokhoz oly kevés t ámoga tó t és 
támogatás t nyer tek az egyház úgyneveze t t világi 
tagjaitól; ne bántson benne teke t , hogy gyűlé-
se inket gyéren látogatják, egyházi sa j tónka t ós 
i roda lmunka t soványan is tápolják egyházunk 
gazdag urai , világi t isztviselői ; ne keser í t sen el 
az a tapaszta la t , hogy világi ura ink , még gond-
nokaink, t anácsb i rá ink ós p resby te re ink is, csak 
itt-ott lá thatók t emplomainkban , val lásos össze-
jöveteleinken, egyházi egyesüle te inkben ós egy-
ház tá rsada lmi munká inkná l . Ne csodálkozzatok, 
ne kesereg je tek ezen. Nem voltak e r r e nevelve 
i f júságukban . Mert tegyétek szivetekre kezei teket 
ós mondjá tok meg, hogy mióta az iskola, a csa-
lád és az i rodalom evangél iumi p ro tes t áns erejé-
ben m e g g y e n g ü l t : mit te t te tek egyenként , gyü-
lekezetenként , egyházmegyénként , a k á r egyház-
társadalmilag, a k á r egyházhatósági lag a művel t 
osztály fiainak p ro tes t áns h i tünkben , erkölcseink-
ben ós kegyes szokása inkban való m e g t a r t á s á r a 
ós megerős í t é sé re? Gyakorol tok-e cu ra pas to ra -
list közöt tök? Nem.Konf i rmác ió u tán törődte tek-e 
egyházi lag az if júsággal, aká r falun, aká r város-
b a n ? N e m ! Szerveztetek-e közöttük konf i rmál t 
ifjak, avagy keresztyén ifjak evangél iumi egye-
sü le t é t ? Nem. A templomon kivül h i rdet tó tek-e 
nekik, o lvasta t tá tok-e velők az i s tenigé jó t? Nem. 
Osszegyűjtöt tótek-e az if jakat , szüleikkel egyben, 
vallásos összejövete lekbe; i smer te t té tek és ajánl-
ga t tá tok-e olt nekik az evangél iumi lapokat , ira-
tokat, könyveket , i rodalmi t á r s u l a t o k a t ? Nem. 
Kezdtetek-e velők ós s z á m u k r a va lamelyes nekik 
való, őket é rdeklő belmissziói m u n k á t ? Nem ós 
nem ! 

Nos hát, h a a múl tban ti, vagy a ti elő-
dei tek ennyi re nem vezet tétek be az ifjúságot, 



az evangéliumi hit, erkölcs és egyház életébe, 
munká jába és törekvéseibe ; ha bennök semmi 
pro tes táns eszközzel és módon nem neveltétek 
a keresztyén és pro tes táns hi tbuzgóságot és 
egyház iasságot : akkor mit csudálkoztok és mit 
keseregtek az azokból a vallási és egyházi tekin-
te tben nem gondozott ifjakból lett mai világi 
u rak hitközönyén, egyháziatlansí gán, protes táns 
életök és áldozatkészségük h iányosságán? Lám 
titeket, lám minket lelkészeket rendszeres theo-
logiai képzésben, egyházias nevelésben részesített 
anyaszentegyházunk; papi és egyházi környe-
zetbe helyezett s a protes táns hit és erkölcsi 
élet őrállóivá tett a gondviselés, és mégis-mégis 
hányan vagyunk, a kikben nincs elég hi t termelő 
hiterő, erkölcsnemesí tő jellem, például állítható 
egyháziasság és hivatásszerű buzgóság és tevé-
k e n y s é g ? ! Az evangéliumi keresztyén hitélet is 
a Szentlélek által fogantatik, miként a Jézus 
Krisztus, de az Atya Istennel való gyakori t á r -
salkodással nő ós gyarapodik, az Isten és az 
emberek előtti kedvességben, miként a gyermek-
itjú Jézusnál. I la tehát ezt a sűrű lelki ós er-
kölcsi ér intkezést az Isten lelkével, szent fiával 
ós örök evangél iumával az ifjú korban elha-
nyagoljuk ; ha hi tünk sar ja i t és erkölcsiségünk 
haj tása i t a zsenge korban gondosan nem ön-
tözzük a krisztusi élet örökké buzgó forrá-
sából és nem tápláljuk az evangélium éltető 
erőivel : ne csudálkozzunk azon, hogy ifjaink 
hite elsatnyul, mielőtt jól meggyökerezhetet t , 
erkölcsi életök elcsenevész, mielőtt jó gyümöl-
csöket ér lelhetet t volna, s leikök fogékony tala-
jában a világiasság azon érzései, benyomásai és 
eszméi bur jánoznak fel, a melyeket a minden-
napi élet kételyei, kísértései ós erkölcsi fonák-
ságai oly bőven hintenek beléje. Keresztyén 
környezet s tiszta erkölcsi légkör nélkül nincs 
egészséges keresztyén fejlődés som hitben, sem 
erkölcsökben, sem egyháziasságban. 

Az evangéliumi ifjúsági egyesületek a keresz-
tyén családi ós iskolai nevelés egyháztársadalmi 
betetőzői, a melyek mindenütt , de különösen a 
hiányos és erőtelen egyházi élet mellett nélkü-
lözhetetlen továbbképző intézetei az ifjúságnak. 
A protes táns hit- ós erkölcsi életnek az i f júságra 
nézve olyan szükséges ve teményes kertjei, mint 
a család és az iskola a gyermekeknek, mint a 
templom a felnőtteknek. E mellett a mi hazai 
viszonyaink között az elvilágiasult művelt osz-
tályok rekriszt ianizálásának hathatós eszközei s a 
jövő egyháza világi e lemének egyháziasító ö n -
kénytes iskolái. 

Ezért szeretettel és tisztelettel üdvözöljük a 
Budapest i r e formátus ifjúsági egyesületnek veze-
tői,t és tagjait f. hó 8-diki közgyülésök a l k a l m á -

ból ; szivünkből kívánjuk az ifjúsági egyesületek 
nemes munkásságára a kegyelem Istenének ál-
dását ; példájokat pedig melegen ajánljuk a magyar 
i f júság minden igaz bará t jának, de különösen a 
szülőknek, lelkészeknek, tanároknak és tanítók-
nak munkás szeretetébe. Az evangél iumért lel-
kesedő és munkás if júság a legnagyobb kincse 
ós áldása nemzetnek és egyháznak egyaránt, 

Sz. F. 

Egy könyv a papizmus és ultramontánizmus 
ellen.* 

E könyv tartalma évtizedeken keresztül égette a 
lelkemet. 

Sok éven ái csak titkos tüz, lassan izzó parázs volt 
A mint csak a zsenge gyermekkortól kezdve ápolgatott 

és oltalmazott vallás és annak a vallásnak hajszálig meg-
felelő nevelés és szokás nyújtani képes volt, minden úton-
módon igyekeztem én magam is kíméletlenül elnyomni 
ezt a tüzet. De haszta lan! Az igazságnak folyton erősbödő 
légvonata a parazsat lángra szította, a láng emésztő tűzzé 
vált és ez a tűzvész olthatatlanul felperzselte a hajlékot, 
a melyben születtem és nevelkedtem, a melyben eletemnek 
negyven esztendejét eltöltöttem, s a melynek alapozása, 
bástyázása, berendezése és díszítése évszázados volt. 

A róm. kath. vallás, az ultramontánizmus ősi rendszere 
rommá és hamuvá omlott körülöttem ; bástyák, tornyok, 
kapuk, e g y m á s után tüz martalékaivá lettek Mentésről, 
óvásról szó sem lehetett. 

Füstölgő romhalmazon ál lottam! Törmelék fedte 
mindazt, a mit mint ember és mint keresztyén a legfőbbnek 
és legszentebbnek tekintettem, a miért késhegyig mentem, 
s a miért egész a magam megsemmisí tésé ig harcoltam. 

De ha megtörve is a szenvedéstől és a fájdalomtól : 
úgy állottam azon a romhalmzon, mint szabad ember, 
menten a szellemi békóktól, a melyekbe bele születtem, 
s a melyeket abban a téves hitben, hogy azzal Istennek 
szolgálok, értelmem és akaratom, sz ivem és lelkem köré 
az aszkézis pőrölyével én magam kovácsoltam mind 
szorosabbra. 

Szabad ember! Az ige, hogy az igazság szabadokká 
tesz titeket, rajtam fajdalmasan ugyan, de fényesen meg-
bizonyosodott . 

S ehhez az igazsághoz a történelem volt az út : 
magistra veritatis história. 

Csodálatos isteni vezérlés az ! Az ultramontán szel-
lemi szolgaság legsötétebb s legbiztosabb börtönében, a 
jezsuita-rjndhez való tartozásom idején lopózott hozzám 
a vi lágosságnak és igazságnak sugara. A jezsuita-rend, a 
jezsuita engedelmesség terelt a szellemi szabadságra ve-
zérlő útra. 

* Hoensbroech gróf, volt jezsuitának >Das Papslhum in sei-
ner social-kulturellen WirksamkeiU című, nagy fellünést kelteit 
könyve »Előszava«. szó szerinti fordításban. 
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Ámbár kora ifjúságomban az egyetemen bepillantot-
tam már a nem ultramontán tudományokba is. s ez a 
bepillantás olyan dolgokat leplezett le előttem, a melyek-
ről mint hivő katholikusnak fogalmam se volt, de nem 
is volt szabad fogalmamnak lenni; olyan gondolatokat és 
okoskodásokat keltett bennem, a melyek homlokegyenest 
ellenkeztek mindazzal, a mit az ultramontán nevelés ta-
nított és elhitetett, — de ezek a bepillantások csak loppal 
történtek és felszínesek voltak. Vallási okok, a bűntől és 
kárhozattól való félelem visszatartottak tőle, hogy szemei-
met nyugodtan és termékenyítően pihentessem a történeti 
igazságon. Gondolataimat és fontolgatásaimat, az ezekből 
származó kétségeket és aggályokat nem gondoltam egészen 
végig, hanem a római egyház tekintélyhitének óriási sír-
kövével födtem le. 

Évek multak; látszólag megmásíthatlanul elfordultam 
a felvilágosultságtól és világosságtól : a jezsuita-rendbe 
léptem. Egy teljes évtizeden át, szellemi és kőből való 
vastag fahk választottak el a világtól; a rend érdekében 
való aszketikus és tudományos kiképzés testemet, lelkemei 
lefoglalta. A mint kiképzésem be volt fejezve, a jezsuita 
engedelmesség a rend írói gárdájába sorozott és a » Stim-
men aus Maria-Lacit* munkatársává rendelt. A rám bizott 
munkakör az egyháztörténelem s különösen a pápaság 
története volt. Az ide vonatkozó tanulmányok érdekeben 
kívánatos volt Lrüsselben, a bollandisták * házában való 
tartózkodásom. S tényleg ott, a gazdag könyvtárban, a mely 
szabad rendelkezésemre állott, tanulmányaim igen előha-
ladtak : megismertem a pápák történetét a maga igaz 
valóságában. 

Mennyi ideig tartott, mennyi nehézséggel kellett 
küzködnöm, mennyi harcot kiállanom, a mig ez az isme-
ret bennem gyakorlati eredményig érett: — nem tartozik 
ide. A berlini egyetemen való hosszabb tartózkodás, a 
hová szintén a jezsuita engedelmesség küldött (ott Har-
nack, Paulssen és Treitschke előadásait hallgattam) és a 
berlini tudományos segédeszközök szabad, ellenőrizetlen, 
buzgó használata az eredmények gyorsabb érleléséhez 
lényegesen hozzájárultak. 

Rövidesen ez e mű létrejöttének katholikus tör-
ténete. 

Természetes, hogy e mű lényegében polemikus. 
A pápaság azzal az ö igényével, hogy ö magától 

a keresztyénség alapítójától a Krisztustól származó isteni 
intézmény s fel van ruházva a hit és erkölcs minden 
kérdésére kiterjedő aalatkozliatlansággal: az egész világ-
történetnek legnagyobb, legvégzetesebb és eredményekben 
leggazdagabb hazugsága. S e roppant hazugság még az 

* A bollandisták szintén jezsuiták, az Acta Sanctorum nagy 
művének kiadói. Nevüket az első kiadótól Bollandus jezsuitától 
vették. Ezek tényleg a belga provinciához tartoznak, de látszólag 
azon kivül állanak s egy tudósokból álló oly kis köztársaságot 
alkotnak, melynek saját vagyona, saját napi rendje és tulajdon 
könyvtára van, melynek fejlesztésére gazdag pénzforrással rendel-
keznek. Akkor a bollandisták élén Páter de Smet állott, szeretet-
reméltó skeptikus, kivel néha igen érdekes órákat töltöttem. 

őt védő hazugságok ezrével van körülbástyázva, a melyek 
mind egy hatalmi és uralmi rendszerért, az ultramontá-
nizmusért küzdenek. Itt az igazságnak csak egyetlen 
lehetősége maradt: a harc. 

Sokszor hangoztatják, hogy a történetírásnak — 
és az én müvem történet — nem szabad polemikusnak 
lennie, hanem olympusi nyugalommal kell a dolgokat 
tekintenie. Nekem nem ez a nézetem. A történetíró is, 
sőt épen ő az igazság szolgája, az igazság harcosa. Ha 
úgy találja, hogy a történeti igazság ferdítésekkel és 
hazugságokkal van telve: ott a szó fegyverével közbe 
kell vágnia. Sehol sem hazudnak pedig annyit és oly rend-
szeresen, mint az ultramontán tudományban, kivált az 
egyház és a pápák történetében, és sehol sem kárhoza-
tosabbak a ferdítések és a hazugságok, mint épen itt; 
mert ezek a r. katholikus vallás lényeges alkotórészeivé 
váltak. Ezeket a részeket abból a környezetből, a melybe 
nem tartoznak, a r. katholikus vallásból csak a vérig metsző 
polemika éles késével irthatjuk ki. 

A pápaságot a világtörténet legnagyobb, legvégze-
tesebb, eredményekben leggazdagabb hazugságának mon-
dottam; de világosan és félreérthetlenül hozzátettem, hogy 
ez a rettenetes hazugság milyen vonatkozásban az. Mint 
a r. katholikus keresztyénség történetileg kifejlett vallásos 
középpontja, nem hazugság az. Mint ily középpontnak 
joga van a létre, életre és működésre, s csak az idő és 
a folyton haladó vallás-erkölcsi felvilágosodás teremt 
majd itt is változást, tehát ezek fogják majd a pápasá-
got, mint a r. katholikus keresztyénség történetileg kifejtett 
vallási középpontját is helyzetéből kiforgatni. Addig azon-
ban a pápaság, mint történetileg kifejlett nagy intézmény 
— s ez a legnagyobb valamennyi között — az őt meg-
illető tisztelettel tárgyalandó. 

Ha a pápaság a maga tisztán emberi keletkezésé-
nek és fejlődésének, szóval a maga igazságának köréhen 
maradt volna: sem azzá a nagy hazugsággá nem vált 
volna, a milyenül előttünk áll, sem azt a borzasztó szo-
ciális-kulturális pusztítást nem okozta volna, a melynek 
részben való vázolása e könyv tartalmát képezi. De a 
pápaság az emberi földi légkörből az isteni, föld felettibe 
vivő óriási lépést megtette, s annak a mérhetetlen magas-
ságnak, melybe magát felküzdötte, megfelelő aztán az 
árnyéknak és sötétségnek az a nagysága is, melyet népekre 
és nemzetekre vetett. 

De kérdés, hogy a pápaság amaz állítása, hogy ere-
dete isteni és hogy a hit és erkölcs, az emberi művelő-
dés és előhaladás terén ő az isteni vezető, egyszerű igaz-
talanság-e, vagy egyúttal tudatos hazugság ? A pápák 
azzal az ő igényükkel, hogy ők a »Kriszlus helytartói* 
csalók-e vagy megcsaltak ? 

Hogy a csalás és a tudatos hazugság a pápák kezé-
ben hatalmuk emeléséné! gyakorta használt eszközök, — 
azt a törtenelem tanúsítja. Mégis azt hiszem, hogy a 
mikor a pápák magukat »Krisztus helytartóinak« és »csa-
latkozhatlan tanítóknak« mondják, inkább a megcsaltak, 
mint a csalók közé tartoznak. A római egyház elöljárója 



lassan, de folytonosan fejlődéssel vált előbb püspökké, 
majd prímássá, végül pápává. A pápaság hatalma, úgy az 
egyházi, mint a világi téren is óriási özönné dagadt, s a z 
ár sokszor tudatukon kivül magával sodorta a pápaság 
viselőit, a pápákat, az emberi határain túl, az istenség 
fenségébe. Egyszerre csak ott találták magukat a hegy 
ormán, a melyről az egész világot lábaik alatt látták és 
ama szavakban: * mindezeket neked adom, ha leborulva 
imádsz engemet*, az Isten szavait vélték felismerni. Feled-
ték, hogy ép az, a kinek »helytartójáulc adták ki magu-
kat, a Krisztus, ugyanezen szavakat, mint a gonosz incsel-
kedését, mint az Isten megtagadására vezető csábítást 
utasította vissza. 

Ilyen magasságból aztán önként leszállani minden-
esetre lehetetlen volt, annál is inkább, mert az istenségre 
irányuló igény századokon át csaknem ellenmondás nél-
kül elismerésre talált. 

De hagyjuk most a pápák ama bűnének vizsgálatát, 
a melylyel az »isteni« pápaság óriási hazugságában 
részes. Mi nem a kifejlődés mikéntjével, hanem magával 
a világtörténeti ténynyel foglalkozunk. Az »isteni* pápa-
ság itt all előttünk; munkánk tárgya megvizsgálni, hogy 
annak az óriási fának, melynek gyökerei az istenségből 
táplálkoznak, már ér etten szemlélt gyümölcsei jók-e vagy 
roszak ? 

Az ultramontánizmus alap és záróköve, a melylyel 
áll vagy esik, az »isteni* pápaság. 

Az ultramontánizmust, mint keresztyénellenes poli-
tikai hatalmi rendszert más helyt jellemeztem (Der Ul-
tramontanismus, sein W e s e n und seine Bekámpfung. 
2. Auflg. Rerlin, H. WaltherJ, itt az »isteni« pápaság 
istentelenségét s a vallás és erkölcs terén pusztító mun-
káját mutatom meg. 

Az előadás különösebb ékítéséről szándékosan tar 
tózkodtam. Reszéljenek a tények, ne én. S e tények fen-
szóval hirdetik, hogy a pápaság valóban istentelen intéz-
mény, s nincs a világnak még egy másik hatalma, mely 
az emberiség legbensőbb szentélyébe: a vallásba annyi átkot 
és romlást, véres irtózatosseigot és gyalázatot vitt volna 
be, mint ez. 

Könyvem ehhez való anyaggyüjtemény. Mint ilyen, 
de meg terjedelme miatt sem igen lesz népszerű. Az itt 
nyújtott anyag értékesítését másokra bízom. De ezeket 
értékesíteni kell. 

A hatalomnak és befolyásnak talán eddigelé is pél-
datlan birtokában levő ultramontánizmussal szemben 
csaknem egyetlen, de mindenesetre leghathatósabb fegyver: 
lényegének és történetének megvilágítása. De ép ezt az 
igazi, megbízható megvilágítást sajnálatos mértekben th l-
külöeeük. 

Végtelen sokat irnak és beszélnek az ultramontá-
nizmusröl és a papaságról, valamint az ultram')ntánÍ2tnus 
és a pápaság ellen; de ezek legnagyobb része vagy fel-
színes és megokolatlan, vagy — a mi meg sokkalta rosz-
szabb — tudatlan és nem igaz. Az ultramontanizmust 
pedig nemcsak azok a hazugságok védik és szolgálják. 

melyeket párthívei terjesztenek, hanem talán még inkább 
azok az igaztalanságok és ferdítések, melyeket ellenesei han-
goztatnak. Az ilyen tarthatatlan támadások ugyanis folyton 
folyvást kitűnő alkalmul szolgálnak neki a mosakodásra, s a 
világ előtt annak hirdetésére : ime, engem rágalmaznak, nem 
vagyok én olyan rosz. a milyennek kikialtanak. 

Nagyon sajnálatos jelenség az, hogy épen akkor, a 
mikor az ultramontán óriás a politika és kultura egész 
körében megveti az ö mindent letipró lábát, — a Chiná-
ban most ömlő vér is nagyrészt az ő műve, — a mikor 
az »tudománvával« az igazságot lenyűgözi és a szellem 
egész világát elposványosítja: vele szemben a határozott, 
tudatos, jól szervezett visszaverés csaknem teljesen hiány-
zik. S e tekintetben ép ott áll a dolog a legroszabb lábon, 
a hol azt a legnagyobb erélvlvel és ügyességgel kellene 
vezetni: a népképviseletben, s különösen a porosz nép-
képviseletben. Azok az ultramontánellenes beszédek, me-
lyeket ott évről-évre csaknem mindig ugyanazon egyé-
nek tartanak, arra a papirra és a nyomdafestékre sem 
érdemesek, a melylyel azokat sokszorosítják. Nem nyúj-
tanak azok az állam és művelődés ellenségének meg-
világítására semmit. Persze, hogy valaki a felvilágosodást 
terjeszthesse, ahhoz ismeretek kellenek; az ultramontán-
ellenes képviselők pedig az ultramontánizmust egyáltalán 
nem ismerik. A Konversations lexikonok »tudománya*, az 
olvasott és gyűjtött mesék, élcek és ötletek az ilyen 
ellenfél legyőzésére bizony nem elegendők. 

Ha legaiább rájött volna már valaki, hogy az ultra-
montánizmus egy mélyen járó, magasra törő, széles körű, 
hatalmasan szervezett, minden oldalúlag kifejlett valóságos 
rendszer; ha akadna már végre valahára valaki, a ki 
ennek a páratlanul hatalmas és hasonlíthatlanul romboló 
rendszernek komoly, beható tanulmányt szentelne! Nyo-
morúságos jelszavakkal, üres frázisokkal mire se megyünk 
ellene; de botrányos történetkék és esetlen adomák ter-
jesztésével még kevésbé! Az ultramontánizmus ellen az 
egyetlen eredményes fegyver nem egyes ultramontán sze-
mélyiségek leleplezése, hanem az ultramontánizmus alap-
jainak felderítése. 

Népkepviseletünk antiultramontán tudatlansága a 
kormányban is folytatódik, s már csak jelentősege miatt 
is e téren is a porosz kormány vezet. Az ultra-
montánizmust egyetlen miniszter és egyetlen egy előadó 
tanácsos sem ismeri alaposan. Innét van aztán, — elte-
kintve a jellemtelenségtől és az Ízetlen politikai oppor-
tunizmustól, — az ultramontanizmus elleni rendszabályok 
alkalmazásában az ügyetlen kapkodás, innét a sok ku-
darc, mely a kormányt és a népkepviseletet az ultramontá-
nizmussal szemben éri. 

Még egy fontos mozzanat járul ehhez. A kormány 
ostoba rövidlátással elmulasztja, hogy az ultramontánizmus 
elleni harcban olyanoktól kérjen tanácsot és felvilágosí-
tást, kik ezt a közveszélyes rendszert alaposan ismerik. 
A mit minden körültekintő ember meg szokott tenni, azt 
itt népünk pótolhatatlan kárára mellőzik. 

S hogyan állunk az ultramontánizmus ellen irányuló 



felvilágosítás terjesztése dolgában, a felvilágosodásnak 
manap legnagyobb és leghatalmasabb tényezőjével, a 
sajtóval? A konzervativ-orthodox lapoktól el akarok te-
kinteni. Ezek általán oly alacsony szellemi színvonalon 
állanak, tudatlanságuk oly nagy, hogy a hol felvilágosí-
tásról beszélünk, onnét ki kell őket zárnunk. Az ő ultramon-
tánizmus ellenes harcuk a lehető legroszabb alapon áll : 
bámulatos tudatlanságon és félszeg felekezeti gyűlöleten. 
E lapok szerkesztőségében teljesen idegen az a tudat, 
hogy az ultramontánizmus ellen folytatott küzdelemnél 
nem hitvány felekezeti marakodásról van szó. Ezek az ultra-
montánizmusban csak az idegen s ép azért ellenséges 
felekezetet látják; mert korlátolt értelmük felekezeti különb-
ségeknél egyebet egyáltalán nem ismer. Ez az a vörös 
posztó, mely ellen az ő tudatlansággal bélelt gyűlöletük 
egész dühét ontják. 

Hát az a másik sajtó, a melynek szerkesztőségébe 
a tudomány és műveltség világossága behatolt ? Van-e 
ennek embere a tudomány és művelődés hatalmas ellen-
ségével szemben? Nincs. A harc itt sem alapos és tudatos; 
itt sincs elegendő ismeret; ez sem ismeri az ellenséges 
rendszert; ez is csak portyáz és csatároz ; ez sem ismeri 
az ultramontán veszedelem egész nagyságát. 

Alkalmas példát szolgáltat erre a Lex-Heinze moz -
galom. Mikor a Lex-Heinze révén az ultramontánizmus a 
tudomány és művészet ereit le akarta kötni, a sajtó fel-
jajdult, s még oly lapok is, melyek különben az ultramon-
tán veszedelemtől való minden óvást siettek »felekezeti 
heccnek* nevezni, el voltak árasztva az ultramontánizmus 
és a papuralom ellen szóló cikkekkel. Nagyon jól és 
helyesen van ez igy! Itt tényleg az ultramontánizmus és 
a papuralom kisértett, csakhogy a tervezett Lex-Heinze 
az ultramontán agyonölelö rendszernek csak egyetlen 
jelensége, csak egy előljáró szorítása. A Lex-Heinze elve-
tésével elháríttatott ugyan ez az egy jelenség, ez az egy 
fogás ; de maga a rendszer, mindenre kiterjedő ezerféle 
fogásával megmaradt. 

E rendszeres körülfogás veszedelmét a sajtó nem 
tartja állandóan szemmel ; csak akkor vezényel rohamra, 
ha az ultramontánizmus mértéktelenül előtérbe nyomul, 
s ha — miként a Lex-Heinzénél történt — a saját érdekei 
különös veszedelemben forognak; de az ultramontánizmus-
nak csendes, zajtalan, állandó és rendszeres kisebb mű-
veleteit figyelmen kivül hagyja. Elfeledte annak az általa 
is méltán nagyrabecsült Virchownak a szavait, ki 1876-ban 
(Wahlrede zu Magdeburg am 16. Október 1876) a 
»Kulturharc« szót igy határozta meg: »Nem vallási, nem 

is felekezeti harcról van itt szó, hanem egy magasabb, 
az egész kultúrát érdeklő küzdelemről, melyet erről az 
álláspontról folytatni kell*. 

Az ultramontánizmus ismeretét és ostromát még 
csak a sajátképi tudományban és ennek már akár történeti, 
akár jogi, bölcsészeti vagy theologiai termékeiben talál-
hatjuk föl. Hanem itt is van egy de; itt is hiányzik a 
rendszert s, szervezett, koncentrált küzdelem. Ha a modern 
tudomány és felvilágosultság útjában az ultramontánizmus-

sal véletlenül szembe kerül, akkor neki gyürközik a mér-
kőzésnek, de aztán tovább halad, a nélkül, hogy az ellen-
féllel törődnék. Elmulasztja — és ez kárhozatos bíine a 
mulasztásnak — az ultramontán történetnek, jogtudo-
mánynak. bölcsészetnek. tbeolögiának, művészetnek és iro-
dalomnak, mint olyannak ex professo támadását, s ezek 
tudatlanságának, hazugságának és kultúraellenes voltának 
leleplezését. Csak ha ez megtörténik, csak ha a tudomány 
az ultramontánizmus ellen a tervszerű s minden térre 
kiterjedő harcot felveszi, akkor lesz rá kilátás, hogy e 
küzdelem a politikára és a vallásra, a művelődésre és az 
elŐhaladásra, a családra és az államra nézve egyaránt 
áldásosán végződik. 

Steglitzben, Berlin mellett, 1900. aug. 
Fordította: Raffay Sándor, 

theol. tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

A dunántúli ref. egyházkerület pápai és csurgói 
főgimnáziumáról a következő adatokat közlik az értesítők: 

A pápai főgimnázium növendékei vallásfelekezet 
szerint következőleg oszlanak meg: ev. ref. 286, ág. ev. 43, 
róm. kath. 59, izraelita 107 ; összesen: 495. 

A csurgói főgimnáziumban ev. ref. 118, ág. ev. 19, 
róm. kath. 128, izraelita: 26; összesen: 291. 

A tanulásban tett előmenetelt a következő számok 
mutatják: Pápán jeles: 47, jó : 87, elégséges: 278, egy 
tantárgyból elégtelen: 44 , 2 tárgyból 27, több tárgyból 
12; összesen: 495. Csurgón jeles: 18, jó : 51, elégséges; 
162, egy tárgyból elégtelen: 32, két tárgyból: 18, több 
tárgyból: 10, összesen: 291. A két gimnáziumban volt: 
jeles: 65, jó: 138, e légséges: 440, egy tárgyból elégtelen: 
76, két tárgyból: 45, több tárgyból: 22; összesen: 786. 

Érettségi vizsgát tettek Pápán: 38-an, ezek között 
jelesen: 3, jó l : 11, egyszerűen: 19, javító vizsgára utasít-
tatott: 5. 

Csurgón írásbeliről vissza vettetett 4, szóbeli vizsgát 
tett: 23, jelesen: 4, jó l : 3, egyszerűen: 18, javításra 
utasíttatott : 2. 

A pápai főgimnáziumban volt rendes tanár: 11, 
helyettes tanár: 1, a hittant tanította: 7, a melléktárgyakat 
3 tanár; összesen: 22. A csurgói főgimnáziumban volt 
rendes tanár: 11, helyettes tanár: 1, melléktárgyat taní-
tott: 3, a hittant: 3 tanár; összesen: 18. 

A csurgói főgymn. Értesítője, melyet Dr. Vida Károly 
igazgató szerkesztett, leirja »A főgimnázium százados és 
új épületének felavató ünnepségét«, mely 1899. szept. 14-én 
tartatott meg. 

A hely szűke nem engedi, hogy az ünnepély részle-
teivel és az értékes beszédek méltatásával foglalkozzunk, de 
jól esik kiemelnünk, hogy az ünnepély a maga egészében 
valóban lélekemelő, a beszédek nagyszabásúak és nagy-
hatásúak voltak. 



Az erdélyi egyházkerület gimnáziumai következő 
statisztikai adatokat szolgáltatják: Marosvásárhelyen ev. 
ref. 241, ág. ev. 14, róm. kath. 20, unit. 13, gör. kath. 
13, gör. keleti 6, izr. 4 7 ; összesen: 352. A nagytnyedi 
főgimnáziumban volt ev. ref. 291, ág. ev. 13, unit. 13, 
róm. kath. 46, gör. kath. 9, gör. k. 9, izr. 16; összesen: 
397. A sepsiszentgyörgyi főgimnáziumban volt ev. ref. 211, 
róm. kath. 27, gör. kath. 1, ág. ev. 22, unit. 14, gör. 
kel. 4, izraelita 11; összesen: 290. A szászvárosi főgim-
náziumban volt ev. ref. 91, ág. ev. 17, róm. kath. 62, gör. 
kath. 16, gör. kel. 57, unit. 4, izr. 3 3 ; összesen: 280. A 
székelyudvarhelyi főgimnáziumban volt ev. ref. 184. ág. 
ev. 13, unit. 18, róm. kath. 6, gör. kath. 1, gör. kel. 3, 
izr. 5 ; összesen : 230. A zilahi főgimnáziumban volt ev. 
ref. 158, ág. ev. 4, unit. 3, róm. kath. 56, gör. kath. 15, 
gör. kel. 6, izraelita 28 ; összesen: 270. 

Összesen ev. ref. 1176, ág. ev. 83, róm. kath. 217, 
unit. 65, gör. kath. 55, gör. kel. 85, izraelita. 140; össze-
sen 1821. 

A tanulás eredménye következő volt: Marosvásár-
helyen jeles: 20, jó: 77, elégséges: 128, egy tárgyból 
elégtelen: 28, két tárgyból: 43, több tárgyból: 54 ; össze-
sen: 352. Nagyenyéden jeles: 25, jó: 43, elégséges: 248, 
egy tárgyból elégtelen: 48, két tárgyból: 191, több tárgy-
ból: 14; összesen: 397. Sepsi-Szentgyörgyön jeles: 24, jó : 
69. elégséges: 123, egy tárgyból elégtelen: 32, két tárgy-
ból: 19, több tárgyból: 23; összesen: 290. Szászvároson 
jeles: 12, jó: 49, elégséges: 111, egy tárgyból elégtelen: 
34, két tárgyból: 25, több tárgyból: 4 9 ; összesen: 280. 
Székelyudvarhelyen jeles: 31. jó: 52, elégséges 104, egy 
tárgyból elégtelen : 20, két tárgyból: 20, több tárgyból : 3 ; 
összesen: 230. Zilahon jeles: 14, jó: 59, elégséges: 137, 
egy tárgyból elégtelen 34, két tárgyból: 15, több tárgyból : 
10; összesen : 270. 

Az erdélyi ref. egyházkerület összes gimnáziumban 
volt jeles: 126, jó: 349, elégséges: 851, egy tárgyból 
elégtelen: 196, két tárgyból: 142, több tárgyból: 1 5 3 ; ö s z -
szesen: 1817. 

Az érettségi vizsgák eredménye a következő : Maros-
vásárhelyen jeles: 3: jó 7, egyszerű : 7, javításra utasíttatott: 
9, ismétlésre; 3, összesen: 29. Nagyenyeden jeles: 4, 
jó: 2, egyszerű: 12, javítóra utasíttatott: 3 ; összesen: 21 . 
Sepsiszentgyörgyön jeles: 3, jó: 7, egyszerű: 11, javításra 
utasíttatott; 3 ; összesen: 24. A szászvárosi gimnáziumban 
jeles: 5, jó: 6, egyszerű; 10, javítóra utasíttatott: 2, egy 
évre visszavettetett: 2 ; összesen 25. Székelyudv<irhelyen 
jeles: 2, jó: 6, egyszerű: 5, javítóra utasíttatott: 1; össze-
sen: 14 Zilahon jeles: 4, j ó : 2, egyszerű: 11, javító 
vizsgára utasíttatott: 2; összesen: 19 

Érettségi vizsgát tettek összesen 132-en; jelesen: 21, 
jól: 30. egyszerűen: 56, javítóra utasíttatott: 20. ismétlesre: 5. 

A tanárok számát és minősítését a következő adatok 
mutatják: Marosvásárhelyen van 10 rendes, 6 helyettes 
tanár; a melléktárgyakat tanítja 7, a hittant 2 tanár; 
összesen: 25. Nagyenyeden van 12 rendes, 1 helyettes 
tanar; a melléktárgyakat tanítja 4, a hittant 6 tanar; 

összesen : 23. Sepsi-Szentgyörgyön van 12 rendes, 2 segéd-
tanár; a melléktárgyakat tanítja 3, a hittant 4 tanár; 
összesen: 21. Szászvároson van 8 rendes, 5 helyettes 
tanár; a melléktárgyakat tanítja 2, a hittant 5 tanár; 
összesen 20. Székelyudvarhelyen van 10 rendes, 1 helyettes 
tanár; összesen: 19. Zilahon van 9 rendes, 2 helyettes 
tanár; a melléktárgyakat tanítja 4, a hittant 6 tanár; 
összesen 21. 

A 6 főgimnáziumban van 61 rendes, 17 segéd- és 
helyettes tanár; a melléktárgyakat tanítja 22, a hittant 
29 tanár; összes szám: 129. 

Székfoglaló értekezéseket találunk a nagyenyedi érte-
sítőben Székely Ödöntől (Neveljünk erkölcsös^ jellemet s 
gentlemant), — a székely udvarhelyi értesítőben Ravasz 
Árpádtól. (A humor Arany Jánosnál) és a szászvárosi 
értesítőben Szeremley Bélától (A múltra vonatkozó ige-
alakok használata Homerosnál.) Mindenik értékes dolgo-
zat, de különösen Székely Ödöné, a mely megérdemli, 
hogy belőle e helyen néhány passzust idézzünk. 

»Legyen az én növeltem — mondja Székely Ödön 
— mint hazafi jó magyar, mint ember, úri ember, gentle-
man, a kit morál és finom izlés jellemez. ízlése legyen 
finom, de nem kényes; modora nyugodt, előkelő, de nem 
feszes; felfogása mindig erkölcsös. Erkölcsi elvei legye-
nek szigorúak de másokéival szemben legyen elnéző; az 
illendőséget, tartsa meg szigorúan, de másokról pedanter 
ne követelje meg. Fellépése legyen diskret. Mintha keve-
sebbet tudna másoknál; de ha szól. ne akarjon oktatni, 
ítélete mintha vélemeny volna. Jellemezze fellépését tar-
tózkodás és nyájasság; legyen büszke, de szolgálatkész 
is; szeretetreméltó, a nélkül, hogy hízelgő volna. A nőket 
tisztelje azért, mert nők. Ne lássa egyikben sem az egyé-
niséget, hanem a nőt, a mely nemhez édesanya, nőtest-
vérei tartoznak; minden nővel szemben olyan modort 
tanúsítson, a milyent másoktól anyja s testvérével szem-
ben megkövetel. Magáról csak akkor szóljon, ha fel van 
hiva rá; előnyeit akkor se említse, lássák meg azokat 
mások. Társaságát, melyben forog, válogassa meg, de ne 
sértsen vele. Más kérését mikor teljesíti, ne hivalkodjék ; 
ha megtagadja, tegye barátságosan. A maga bajáról soha 
se panaszkodjék; csak a saját titkát árulja el, másét 
soha; hű, megbízható barát, lojális ellenfél legyen. Össze-
ütközéseket kerüljön gyávaság nélkül, de ne hunyász-
kodjék meg. Csak oly hivatalt vállaljon el, melynek meg-
felel, s ha méltóság éri, méltósággal viselje azt. Ne várja, 
hogy előre köszönjenek neki; ismerőseit siessen üdvözölni. 
Soha se legyen gőgös, se leereszkedő; szóval diskret fel-
lépése mellett nem hogy többet várna társaitól, mint a 
mit érdemel, hanem ő adjon többet nekik: mindenkivel 
érdemén felül bánjék. Ilyen emberré szeretném nevelni azt 
az ifjút, kit érettségi bizonyítványával az életnek adunk !• 

Ha minden iskolánkban ezen elvek szerint nevel-
nének, s minden növendék ilyen jellemmé képződnék : 
akkor lenne a magyar református egyház igazán nagy, 
erős és hatalmas, mely erkölcsi tőkéjével minden más 
felekezet felett dominálna. K-



T Á R C A . 

Adalékok a franciaországi protestáns 
áttérésekhez. 
(Folytatás és vége.) 

Elitée le Garrec franciskánus páternek (jelenleg 
theol. hal lgató a párisi protestáns fakultáson) áttérése, a 
melyről szintén sokat irtak a francia lapok, ugyanazon 
kolostorból egy másik franciskánust késztetett hasonló 
lépésre. Mint le Garrec igaz barátja, hosszú ideig mit s em 
hallott a m a férfiúról, kit egyedül becsült nagyra a kolos-
torban, mignem egy alkalommal egy r.-katholikus háznál a 
»Chrétien Frangais« ama számát olvasta, a melyben le 
Garrec a kolostorból való menekülését irja le. Azonnal 
határozott. Keresztül koldulta magát Nizzától Sévresig 
(Fáris mellett), a hol feltalálta barátját és levetette barát-
csuháját. 

Sajátságos módon szabadult Rómától Morin abbé. Mint 
vikárius és egyházi körökben méltányolt festő a plébánia-
templomot díszítette képekkel. Művészetének továbbképzé-
sére a püspök Fárisba küldte. Itt ismerkedett meg az áttért 
papokkal, s velők érintkezve jutott evangél iumi meggyőző-
désre. Miután szakított a római egyházzal , Neufcbate lbe 
ment, hogy ott egy ismert művész műtermében folytassa 
tanulmányait . Nemsokára azonban arra a meggyőződésre 
jutott, hogy helye nem a festő ál lvány előtt van, hanem 
az evangél izáció munkamezején. Igy cserélte fel a festői 
műtermet a neufcbáteli fakultás íantermével és theologiai 
tanulmányainak befejezése után mint evangél ista Francia-
országba fog visszatérni. 

Végül megemlítjük még Jarguet abbét , ki egy vegyes 
vallású községbeli ál lásában kezdett evangél iumi nézetre 
jutni, s a római kathol ic izmus részére elveszett . Midőn 
a poitiersi püspök csábító Ígéretekkel igyekezett az átté-
résről lebeszélni , a következőket irta n e k i : »Tartsa meg 
az á l lásokat! Én megtaláltam a legjobb helyet . Isten sza-
bad gyermekének a helyet, a Krisztus által megváltottak 
országában.* 

Bár ezen áttérések a francia klérus nagyságához 
mérve csekély jelentőségűek, — erősödő s jövendő befo lyá-
sukat még sem szabad kicsinyelnünk. Mert a Rómáva l 
meghasonlott papok s z á m a légió. A püspökök abszolutiz-
m u s a , a kegyességben nyi lvánuló gépiesség, a papnak 
saját hazája és a szabadelvű eszmék iránt való hazug és 
fonák állása a papok ezreit borzasztó lelki meghason-
lásba vitte, a mely nem lesz e lviselhetőbbé az által, hogy 
a világ és a felebbvalók előtt titkolni kell. Ezentúl m á s k é p 
lesz. A pomiersi egyházkerület papjai már is nyiltan hadat 
üzentek a püspöküknek. A »Crétien Frangais«-ben az 
egyházkerület egyik papja hosszabb cikksorozatban é les 
bírálat alá veszi a püspök hivatali és magánéletét . Arról 
értesülünk, hogy a kerület papjai egy antiultramontán 
lapot alapítottak, a mely szatirikus és polemikus cikkeket 
közöl, sőt meg a püspök karrikaturáit is közl i ; e mellett jól 

szervezett mozga lom indult meg, melynek végcélja az, 
hogy egy R ó m a fenhatósága alá nem tartozó nemzet i 
egyház jöjjön létre. 

Egy másik következménye az áttéréseknek a vég-
letekig fokozott gyűlölet a protestant izmus ellen, mely a 
legképtelenebb tartalmú protestáns-el lenes röpiratokban 
nyer kifejezést, s itt-ott már a tettlegesség terére lép. F o -
kozza az elkeseredést a protestánsok ellen az, hogy a 
hatóságok eré lyesen védelmükbe veszik a megtámadot ta -
kat (nem úgy, mint Ausztr iában!) és a rágalmazók elle-
nében a törvény teljes szigorát a lkalmazzák. 

Feszült érdeklődéssel várták annak a rágalmazási 
feljelentésnek a kimenetelét , melyet Bourrier indított a 
klerikális röpiratiró, Renauld ellen, ki »La conquéte pro-
testante* c imű munkájában »abominable renégat parjure, 
cinique apostat« címekkel illette őt. Renauld érzékeny 
büntetésre ítéltetett. Az ítélet inegokolásában a következő 
f igyelemreméltó passzus fordul elő : » í r ó n a k szigorú bün-
tetés terhe alatt megtiltatik, hogy valamely személyt , a ki 
lelkiismeretbeli függetlensége és szabadsága folytán vallást 
változtatott , renegátnak vagy hamis esküjü apostatanak 
bélyegezzen* ! Bourrier a következő észrevételt fűzi 
e h h e z : »Ha Franciaországban nem szabad egy áttértet 
inzultálni, azért, mert a lelkiismereti szabadság alapfel-
tételét komolyan veszi, akkor a katholikus vallást nem 
lehet szabadon gyakorolni ! Mert a Syl labus elitéli a pa-
ragr. III. prop. X V - b e n ezt az állítást: »Szabadságában áll 
bárkinek azt a vallást felvenni és követni , a melyet az 
igazinak tart.* Tehát a r.-katholikusnak val lásából kifolyólag 
küzdenie kell mindazok ellen, kik a lelkiismereti szabad-
ságot elismerik. Ha ő az áttértet mint hitehagyót elát-
kozza, csak vallását gyakorolja és e mellett kijelenté-
sében még enyhébb, mint a szent atya .* 

Érdekes volt a tárgyalás során az a beismerés , hogy 
Renauld röpiratát nem veszi meg senki. A könyv 3 0 0 0 pél-
dányából 1 5 0 0 még a kiadónál hever, néhány száz mint 
ingyenpéldány küldetett szét, a többi könyvkereskedőknél 
és pályaudvarokon van. És mégis a törvényszék előtt 
fekvő corpus delictin ez á l l : »4-ik kiadás!* 

Az evangél iumnak a lakosság között elért eredményé-
ről néhány délről és nyugatról vett értesítés számol be. 
1900 . év február 4 -én Goulavresben, Perigort megyében 
egy evangél ikus templom szenteltetett fel, a harmadik 
négy év leforgása alatt. A protestánsok kisded csapata dísz-
ben levő papjaikkal élükön, egyházi énekeket énekelve 
vonult be a r. kíváncsi katholikusok sűrű tömegén át a 
cs inos templomocskába, hol a prédikálás után 3 5 áttért 
vett e lőször úrvacsorát. N e m programmszerű, de mint 
mondják lé lekemelő volt, midőn az épen miséről jövő 
r. katholikusok a templomot újból megtöltötték, miután az 
evangél ikusok azt elhagyták. A fiatal hitközség papja 
ismét fe lment a szószékre s beszédet tartott a r. katho-
l ikusoknak a templom faldíszéről; a tiz parancsolat é s a 
Miatyánkról. A z evangél iumi ügy mind több meg több 
hívőnek a sz ivéhez férkőzik. Ezen templomon kivül az 
utóbbi időben még két terem nyilt meg az evangél ium 



szolgálatára. Corrézében a nagyszámú áttértek temploma 
jelenleg Medrangesban van. 

A Charenteon át Réveil land C. egy evangél izáló 
utazást tett a mult betekben és nagyon buzdító tapasz-
talatokra jutott. »Több munkásra lenne szükségünk, — 
irja — hogy munkakörünket kiterjeszthessük; gazdag 
aratásban bizonyára nem volna hiány. Bármennyire sokat 
igérő is az evang. mozgalom ezen vidék városaiban (Nan-
tes , Rochefort, la Rochel les) , mégis csekély je lentőségű a 
falusi lakosság hangulatahoz képest. Habár a falvakban és. 
tanyában lakó egyszerű parasztok nem sokat kérkednek 
szabad gondolkodásukkal, igazában azonban sokkal füg-
getlenebbek és szellemileg sokkal szabadabbak mint a városi 
frázis-hősök, a kik kikelnek ugyan akier iká i izmus és a pap-
ság ellen, mégis minden percben készek fejüket, részben 
saját érdekükért, részben az emberek nyelvétől való fél-
tökben vagy morális gyávaságból a pápista iga alá 
hajtani. A mi parasztjainknak több lelki szükségletük és 
és tóbb jellemük van. Ha egy saintongei paraszt egyszer 
megtért, akkor mintaszerű keresztyén marad és épen ezen 
vidék lakossaga között talál az evangél ium termékeny talajra. 
Hét községben hallgatóm volt úgyszólván az egész eddig 
r. katholikus lakosság, s a polgármester és a községtaná-
csosok a leglelkesebb előmozdítói a vallási reformnak. 
Ezen vidék papjai a környék minden falujából újra meg 
újra meghívásokat kapnak; sajnos, idejük és erejük nem 
elegendő a folyton fokozódó szükségletnek eleget tenni. A 
Charenteben 41/* év óta 2 9 istentiszteletre szánt helyi-
ség nyilt meg. Öt ezelőtti pap mint evangél ista müködik«. 

Az »Alpenbote« után Orth Ambrus. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az egyházlátogatás. (Canonica visitatio) A felsó'borsódi egyházme-
gye "lelkészi értekezlete által jutalmazott pályamű. Irta Szuhay 
Benedek, kápolnai ev. ref. lelkész. Nyolcadrétben 234 lap. á r a i k o r . 

Miskolc, 1900. Megrendelhető a szerzőnél. 

A gyülekezetek évenkénti megvizsgálását mindenha 
fontos egyházkormányzat i teendőnek tekintette a magyar 
református egyház. A gyülekezetek vallás-erkölcsi, egy-
ház-szervezet i , iskolaügyi és anyagi e l lenőrzésének, fel-
ügyeletének és irányításának intézménye ez, a melynek 
érdekes múltja és jelene bevezet az egyházi élet legbelsőbb 
műhelyébe. 

Ennek a fontos intézménynek múltját és jelenét 
ismerteti a kézalatti munka tíz fejezetben és egy nagyobb 
függelékben, név szer int : I. Az egyházlátogatás az apos-
toli korban. II. Az egyhaz lá logatás a római katholikus 
egyházban. III. Az egyházlátogatás a reformáció három 
első századaban Magyarországon. IV. Az egyházlátogatás 
tovább fejlődése a X I X században. V. A t iszáninneni 
egyházkerület egyházlátogatási rendtartása és nyolc egy-
házmegyejenek szokásos kérdései. VI. Az egyházlátogatás 
mai jog- es hatásköre. VII. Fölmenthető-e a canonica 

visitatio az iskolalátogatás kötelezettsége alól ? VIII. Föl-
menthető-e a canonica visitatio a gondnoki számadások 
fölülvizsgálása a l ó l ? IX. Az egyházlátogatás gyakorlati 
jelentősége. X. Az egyhazlátogatás felteendő kérdőpontjai. 
Függelékben 3 5 eredeti okmány az egyházlátogatás tör-
ténetéből. 

A mint e fejezet-címek is mutatják, szerző a cano-
nica visitatio monográfiáját irta meg. Az egyházlátogatásra 
vonatkozó kútfők közzététe le és biralatos feldolgozása által 
könyve történeti forrásmű számba megy; de azon eljárása 
miatt, hogy a ma érvényben levő egyházlátogatási rend-
szabályokat (statutum) összehansonlítólag ismerteti és 
bírálja, a munkának gyakorlati jelentősége is van, mind 
az egyházlátogatásra vonatkozó törvényhozás szempontjá-
ból, mind az egyházlátogatást végző egyházi közegek 
tájékoztatása tekintetéből. És szerző a munkának mind 
törteneti. mind gyakorlati részében elismerésre méltó 
szorgalmat fejtett ki. Történeti kutatásaival egy c somó 
érdekes kútfőt hozott felszínre a levéitérakból: gyakorlati 
és kritikai fejtegetéseivel a canonica visitatio reformjához 
szolgáltat becses adalékokat. Munkája különösen azért 
érdemel elismerést, mert a történeti részben teljesen par-
lagon heverő mezőt kellet feltörnie, sőt a gyakorlati részben 
is csaknem egészen a maga erejére kellett támaszkodni. 

A történeti reszt illetőleg azonban a könyv teljes-
sége szempontjából sajnálni lehet, hogy szerző kutatásai 
csak a tiszáninneni egyházkerület s ebben is főleg a felső-
borsodi egyházmegye ievéltáraira terjedtek ki. Igy a mo-
nográfia hézagos s az egyházlátogatás hazai múltja nem 
teljes képben áll előttünk. Munkájának ezt a lényeges 
hiányát szerző is érzi, bevezetésében ki is fejezi és az 
idő rövidségével, meg a pályakérdés más intenciójával 
menti. Ám azért ezekből a szűkebb körű forrásokból is 
sok értékes kútfőt hoz napfényre szerző. A XVI. század 
hat okmányából néhány lelkész, tanító és egyház jöve-
delme látható. A XVII. századbeli nyolc ;okmány (VII.— 
XV. sz.) inkább az egyházak belső életébe enged bepil-
lantantást. A XVIII. századból közölt okmányok ( X V I . — 
XXXI. számúak) már részletesen feltüntetik az akkori 
canonica visitatio menetét, kérdéseit, vezetőit. A XlX-ik 
századból közölt tiszáninneni egyházkerületi rendtartás 
már nemcsak történeti becsű, hanem mint a mai egyház-
látogatás alapjául szolgáló rendszabalv gyakorlati fontos-
sággal is bir. Ennek a rendszabálynak ügyköre tágas, 
kérdése 61 van, sze l leme kálvinista s egyik különösen 
je l lemző sajátsága (nézetem szerint lényeges hibája), hogy 
a canonica visitatio végzését nem az esperesek, hanem 
a tanacsbirák kötelességévé teszi . 

A munka birálati része ( V I — X . fejezet) a Vl-dik 
fejezetben helyesen emeli ki a tiszáninneni rendszabály-
nak azt a hiányát, hogy olt a hány egyházmegye, annyi-
félekepen végzik az egyház látogatás t : sürgeti tehát, hogy 
egyöntetűséget kellene behozni ; nyomos okokkal javasolja, 
hogy a canonica visitatio a gyülekezetek egész vallás-
erkölcsi, egyhazszervezet i , iskolai és anyagi életére kiter-
jesztessek, meri ezek szervesen összefüggő dolgok ; végül 
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egyházkormányzati okokkal és a többi egyházkerületek 
példájával bizonyítva indítványozza, hogy az egyházláto-
gatást maga az esperes végezze, mert a közvetlen tapasz-
talatot és érintkezést nem pótolja semmi. A Vll-dik és 
VIH-dik fejezetben okos érvekkel azt mutatja ki, hogy a 
canonica visitatio nem menthető föl sem az iskolavizs-
gálat, sem a gondnoki számadások felülvizsgálása alól. 
A IX-dik fejezet az egyházlátogatás gyakorlati jelentő-
ségél mutatja ki meggyőző érvekkel. A X-dik fejezet-
ben meg az egyházlátogatási kérdőpontokat szedi össze 
három csoportba, nevezetesen : a vallás-erkölcsi élet, az 
iskolaügy és az egyházi szervezet és vagyon szempont-
jából. A kérdések összeállításában a Gelei Katona-féle 
kánonokat veszi alapul, de a változott viszonyoknak meg-
felelőleg alakítja át, s az egyházlátogatás reformálására 
nézve azt a belyes vezérelvet domborítja ki, hogy a 
reformnak nem az ellenőrzés lazítására, sőt inkább annak 
szigorítására kell irányulnia. 

Ime, ez a Szuhav Benedek könyvének tartalma és 
eszmemenete. Jóravaló munka, mely azt mutatja, hogy 
szerzője szorgalmasan kutatott az egyházlátogatás múlt-
jában, kiváló érzékkel bir a fontos egyházkormányzati 
intézmény jelentősége iránt és alapos tárgyismerettel s 
nagy ügyszeretettel célszerű javításokat sürget az egyházi 
közigazgatás terén. 

A csinos kiállítású könyv, melyet szerző Hegedűs 
Sándor kereskedelmi miniszternek, protestáns irodalmunk 
áldozatkész pártfogójának ajánl, könnyed^ folyékony irály 
és világos rendszerű, s igy minden tekintetben érdemes 
arra, hogy egyházkormánvzóink között minél szélesebb 
körben elterjedést nyerjen. Egyházi értekezleteink pedig 
vegyenek példát a felsőborsodi egyházmegyétől és igye-
kezzenek társadalmi úton, pályadijak kitűzésével is e lő-
mozdítani egyházunk múltjának derítgetését, mert a mi 
egyházunk múltjában is sok hasznos tanulság rejlik. 

Sz. í . 

B E L F Ö L D . 

Anyaszentegyházunk külső építése. 
Ezen becses Lapnak évtizedek óta főcélja anya-

szentegyházunk tagjainak belső vallásos erkölcsi életének 
emelése, ama láthatatlan kősziklának, a hitnek ápolása, 
a szív nemes érzelmeiből eredő jó cselekedetekre való 
buzdítás. 

Nagymérvű elfogultság nélkül tagadni nem lehet, 
hogy ezen b. Lap buzdítása nyomán a két protestáns 
egyházban igen sok helyen szerveztettek jótékonysági, 
ifjúsági egyesületek, énekkarok és népkönyvtárak. 

A küzelmult szánalmas lethargiájából ébredezünk 
már mindenfelé. Ha nem akarnánk magunktól felébredni, 
belterjes egyházi munkásságra serkenni, felráznak közöm-
bösségünkből a velünk és körülöttünk történő események. 
Az ultramontánizmus lázas terjeszkedési vágya, a szo-
morú statisztikai adatok, a szektáskodók alattomos fon-
dorkodásai, a felekezetnélküliség törvényesítése mind-
mind hangosan kiáltanak felénk, hogy ébredjünk, hogy 

munkálkodjunk, mig nappal van. Legyen elég az intő jel; 
ne várjuk be, mint Péter apostol, hogy a kakas harmad-
szor is kukorékoljon és keserves könyhullatások közt 
legyünk kénytelenek felismerni gyászos tévedesünk ! 

De talán nem is ott van a baj, hogy a pásztorok 
kevesebb gondot fordítanak a reájuk bizott nyájra, mint 
elődeik. Hiszen a már elég szép számú egyházi lap, 
sőt az egyházi irodalom oroszlán részben a pásztorok 
filléreiből virágzik, pedig ők a nyáj érdekében olvas-
gatnak, búvárkodnak. De talán magát a nyájat, anya-
szentegyházunk zömét se lehet egészen elitélnünk, hogy 
buzdításunknak több eredményére mutatni nem tudunk ; 
mert nem is annyira belső, mint külső okok tartják 
vissza a Krisztus szerinti cselekedetek nagyobb mérvű 
gyakorlásától. 

Ha olvassuk az esperes urak évi jelentéseit, azt 
látjuk, hogy azt az egy-két setét pontot, a mely futó-
lagosan megemlíttetik, gazdagon ellensúlyozza a buzgó-
ságról, egyháziasságról, áldozatkészségről tanúskodó csele-
kedetek hosszú sorozata. Ha végig nézünk vagy olvasunk 
egy-egy protestáns püspöki utat, a tarackdurrogás, harang-
búgás, virágbokrétás fehérruhás leánykák serege ámulatba 
ejtik gondolkozásunkat, egyházi ügyeink iránt közömbös-
séget, lágymelegséget sopánkodó korunkban. Talán csak-
nem akar mindez szemfényvesztés lenni? Hiszen úgy 
tanultad valamikor, hogy a külső a belsőnek külseje. 

Életem egyik legkedvesebb emléke, hogy a pozsonyi 
nagygyűlés »stb.«-jei névtelen lelkesedői között én is ott 
voltam Keblem dagadt az örömtől és büszkeségtől, mikor 
világi nagyjainkat prédikálni hallottam ; nem egyszer körül-
tekintettem a teremben, hogy nem látok-e közöttünk egy-
két pápista püspököt, a kik a szeretet, a békesség evan-
géliumát jöttek tanulni a mi világi uraink ajkairól. A 
délutáni belmissziói értekezleten hallván Gergely Antal 
kollegánk vésztkiáltó, az orvoslás eszközeit kézenfogva 
ajánló, lelkesítő beszédét, azon szent elhatározást tettem 
magamban, hogy az eddiginél sokkal nagyobb mérték-
ben fogom a Koszorú füzetkéket, Prot. Árvaházi Naptárt, 
Kis Tükör, stb. vallásos nyomtatványokat terjeszteni. 

Bizony, ba azt lehetnénk idehaza, a mit a lelkese-
dés pillanatában itt és amott magunkban fogadunk, meg-
változnék a mi drága Sionunknak, protestáns anyaszent-
egyházunknak ábrázatja! 

Dehát miért is nincs minden úgy, a mint pünkösdi 
lelkesedésünkben szeretnénk, hogy legyen ? Nézzük meg 
mi is az érem másik oldalát, a melyen a világ van a 
maga határtalan követeléseivel! 

Protestáns anyaszentegyházunk tagjainak zömét, 
óriási többségét néhány holdas földmívesek alkotják, a kikről 
a mi büszkeségünk, Hegedűs miniszter az elnöki megnyi-
tójában azt mondja, hogy : »Mi nem vetjük meg a szegény 
parasztot, de elmegyünk hozzá k iadványa inkkal . Nemcsak 
hogy nem vetjük meg, de mint kenyéradóinkat szivünk 
egész őszinteségével szánjuk, sajnáljuk, mert mikor így 
őszszel mindent kifizetget, bizony alig marad neki téli 
ruhácskára való. Olyan községben, a hol néhány évvel 
ezelőtt 5 — 6 ezer forinttal kifizettek a császárnak a mi a 
császáré, megadták Istennek a mi az Istené, most az 
ármentesítési adókkal 2 0 — 2 5 ezer frtot kell a földnek 
kiizzadnia. 

Nem ott van a baj, hogy tompul a népben a val-
lásos érzék, közömbösek kezdenek lenni az ideális eszmék 
iránt, hanem ott, hogy a világnak szertelen fokozódó 
igényei megrendítik bizalmát a jobb jövőben, 

Hallottuk és olvastuk az intést abban az igazán 
szép elnöki beszédben, h o g y : »A papok ne csak vasár-
naponként foglalkozzanak a néppel és ne csak azt figyeljék 



meg, hogy minő gondolatokkal megy a templomba, hanem 
arra is legyen gondjuk, minő gondolatokkal megy a min-
dennapi munkájára, hétfőtől szombatig.* Óh, ha csak 
szombatig menne, de bizony elmegy az még az Úrnak 
szombatján is. Mert a vasárnapi vásározást a mostani 
viszonyok közölt nem mellőzheti anyagi romlása nélkül. 
Megfogadtam az intést, tudakozódtam, kérdezősködtem 
köznapi gondolataik után. Hát bizony azok sokkal inkább 
világi bajaikra, mint égi hazájukra, mennyei jussaikra 
valának irányítva. Azok a krajcáros újságok, melyeket 
vásárokon vesznek maguknak, hogy a világ folyásáról 
olvassanak valamit, felmentenek minket ama tanács tel-
jesítése alól, hogy : »Meg kell erősítenünk a népben azt 
a tudatot, hogy ő hasznos tagja a társadalomnak és nél-
külözhetetlen tényezője az egyháznak.* Tudja ő már 
nagyon jól. hogy ö az a sokat emlegetett élő tőke, a melyet 
figyelem nélkül soha nem hagynak, ha a fizetéseme-
lésről tárgyalnak a társadalom egyéb osztályai. Hiszen 
ha valamelyik vármegyében nagyobb szabású kaputos 
rablás történik, előre fél, hogy az egymás terhét hordoz-
zátok elvhez hasonlólag, egymás bűnét vele is hordoz-
tatják. 

Én azon meggyőződésre jöttem, hogy egyházi éle-
tünkön azáltal lehetne leginkább lendíteni, ha valami 
úton módon anyaszentházunk zömét képező földmives 
népünk világi teherviselésén tudnánk könnyíteni. Ehhez 
azonban feltétlenül szükséges volna a világba elmerülök 
és földi kincsek után sovárgók igényeit korlátok közé 
szorítani. Mert hogy 8 — 1 0 ezer frt alapfizetés mellett 
valakinek még 3 — 4 , szintén igen tekintélyes jövedelmet 
adó más tisztsége is lehessen, bizony nehezen egyeztet-
hető össze a keresztyénség örökbecsű igazságaival. 

Minden egyházát igazán szerető és jövőjét szivén 
viselő protestáns embernek lelke feljajdul, mikor azt hallja 
vagy olvassa, hogy itt is, ott is átadják egyházunk vete-
ményes kertjét, az iskolát az államnak. Nemcsak sajnál-
nunk, de szégyenlenünk is kell, hogy ezen fájdalmas 
jelenségnek a beregi egyházmegye gondnoka csak két 
okat nevezte meg. Az egyik oka szerinte »az ötven frtos 
hitoktatói dijakban rejlik, a melyekre a tiszteletes urak 
egyik-másika vágyik.€ A másik oka pedig »a tanító urak-
nak az a törekvése, hogy tekintetes urak legyenek.* 

Hát csakugyan nem volna több oka ennél a kettő-
nél ? Hát ide fajult volna már a lelkészi és tanítói kar 
egyik-másik tagja? Hat a nép elszegényedésének, a roha-
mosan fokozódó tanügyi igényeknek semmi részük sincs 
iskoláink államosításában? No, no uraim ! igy is napiren-
den van a lelkész és tanitóhiány, hát ha még saját vezé-
reink illetnek ilyen súlyos vádakkal?! 

Ne vádoljunk senkit, hanem tegye meg mindenki a 
maga kötelességet! Tettel, szóval, tollal munkálkodjunk 
minden oldalról megtámadott anyaszentegyházunk meg-
mentésére! Ha látjuk, halljuk, hogy itt is ott is pusztulunk 
veszünk, lássuk be azt is, hogy elérkezett az idő minden 
tehetségünk értékesítésére. 

Azt a sokkal többek által szidott, kárhoztatott, mint 
az elforgacsolt segélyezések altal áldott országos közalapot 
ne tőkésítsük még mindég a jövőnek, hanem használjuk 
a jelen nemzedék megmentésére. Egyházi államsegélyünk-
nek tekintelyes része felszabadult a kongrua életbe lépése-
vei, de egyházaink csak nem könnyebbülhetnek meg az 
egyházi közigazgatási és főiskola fentartási költségek lejebb 
szállítása által. 

A kakas először kukorékolt, mikor az ultramontán 
néppárt szervezkedett; másodszor kukorékolt, mikor a 
lelekezetnelküliséget törvénybe iktattak. Ébredjünk fel 

szánalmas lethargiánkból, ne várjuk be a harmadik kakas-
szót, mert ez végzetes lehet imádott hazánkra és egy-
házunkra egyiránt. 

Vágmelléki. 

MISSZIÓÜGY. 

Levél Chinából. 
Az itt alább egész terjedelmében közölt levelet olva-

sóink becses figyelmébe ajánljuk. A levelet a Christian 
World szerkesztőjéhez dr. John Griffith veterán misszio-
nárius irta, a ki élete java részét Chinában töltötte. Tehát 
olyan embertől származik, a ki a dunaiaknak és a chinai 
viszonyoknak alapos ismerője. Olyan embertől, a ki saját 
szemeivel látta a messze keleten elhintett evangéliumi 
magvat kikelni, növekedni s majd az irtózatos vihar által 
kitépetni. Figyelemre méltó az, hogy bár munkájuk gyü-
mölcse egyelőre, megsemmisült munkatársait nanyrészhen 
lernászorolták hozzájuk tartozóikkal egyetemben; de azért, 
mint leveléből kitűnik, apostoli hite, buzgalma, bátorsága 
nem csökkent. A levél igy hangzik: 

Uram, — Chináról és a chinai misszionáriusokról 
az utóbbi időkben Istennek népe gondolatban és imájá-
ban sokszor megemlékezett. Nagy próbáltatason mentünk 
keresztül, sőt a megpróbáltatásnak még nem is értünk el 
a végére. Kimondhatatlan örömmel örvendezünk a Peking-
ben élő misszionáriusok, követek és minden más idegenek 
megszabadítása fölött. De még mindig kesergünk a sok 
hittérítő és a megtértek ezreinek elvesztén, kiket a chinai 
nép és hivatalnokaik kegyetlenül legyilkoltak. Vegyük 
csak a San-szi tartományt. Az ott működő 154 hittérítő 
közül csak vagy 45-ről tudjuk, hogy megmenekültek; 
hogy a többivel mi történt ? egész határozottan nem tud-
juk ! de biztosra veszszük, hogy sokan közülük a legkegyet-
lenebbül lemészároltattak. 

A kik megmenekültek is, sok viszontagságon men-
tek keresztül, s csak puszta életüket menthették meg. A 
menekülők egy csapata a mult hó 14-én érkezett meg 
San-sziból Hankowba. Másnap egyik menekült meglátoga-
tott s körülbelül két óra hosszáig beszélte el iszonyú 
szenvedéseiket. Szan-sziban a nép és a hivatalnokok 
kibeszélhetetlen kegyetlenséggel és barbársággal bantak 
velük. Mindenükből kifosztották őket, még ruháikat is 
leszedték róluk, férfiakról úgy, mint nőkről és a gyerme-
kekről. Csak azt engedték meg nekik, hogy a chinaiaktól 
viselt nadrágot húzhassanak magukra. Egyik falutól a 
másikig átkozódás és ütlegelés között kergetlek őket. Az 
izzó nap a velőkig perzselte testüket, s a napszúrás ellen 
nedves rongyokkal védték fejüket. Napokig nem volt 
egyéb táplálékuk, mint az utakon talált pocsolyák szen-
nyes, bűzös vize. Egy hölgy még San-sziban belehalt a 
verésekbe, kettő pedig Hankow-ba érkezésük előtt halt 
meg, az út faradalmaitól kimerülve. Houan tartományban 
valamivel szelídebben bántak velük, de oly csekélylyel 
szelídebben, hogy összehasonlítani sem lehet. Valóságos 
csoda, hogy csak egv is életben maradt közülök. E ket 
tartomány kormányzója, Yü-Hszien és Yü-Csang, mint 
valami megtestesült ördögök bántak azokkal az idegenek-
kel. a kik elég szerencsétlenek voltak a rettenetes válság 
ideje alatt kezükbe esni. De a számadás napja közel van 
és remélhető, hogy e két szörnyeteg viselt dolgai nem 
lesznek elfeledve azon a napon. 

Ne velje azonban senki, mintha a hittérítők azért 
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szenvedtek volna üldözést, mivel hittérítők valának. Üldöz-
tettek, mivel idegenek voltak. Ha a férfiak a pekingi 
követségekhez tartoztak volna, még roszabb dolguk lett 
volna. Tse-chauhan egy misszionáriust elfogtak, mivel 
valamelyik, a követséghez tartozó egyénhez hasonlított. 
A csőcselék legyilkolta volna, ha be nem tudja bizonyí-
tani, hogy összetévesztették mással. Nagy balgaság ezt a 
mozgalmat anti-misszionáriusnak tekinteni. Csak annyiban 
hitterítőellenes, — a mennyiben idegenek ellen irányult. 

A ki e zavarok okául a misszionáriusokat tartja, 
azt vagy a tudatlanság, vagy az előítélet, vagy mind a 
kettő vakítja el. A mozgalom elejétől végig idegenellenes 
mozgalom volt. Célja: az idegeneknek és a hozzájuk tar-
tozóknak a kikergetése. Ez fontos igazság, és ezt az 
igazságot egy pillanatra sem szabad elfeledni. Majd egy 
másik levelemben bővebben fogok e tárgyban irni. 

Sok száz hittérítő érintette Hankowot, a mint a 
birodalom belsejéből a tengerpart felé igyekezett, de 
örömmel Írhatom, hogy a San-szi és Houán tartomány-
beli misszionáriusokat kivéve, egynek sem volt oka panaszra 
a nép és a hivatalnokok ellen. A Szecsuáni és Sen-szi-beii 
hittérítők a lehető legjobb állapotban érkeztek meg hoz-
zánk, a mit e két tartomány hivatalnokai barátságos 
indulatának kell tulajdítani. Toan Fang, Sen-szi kormány-
zója, bár mandzsu, igen szépen bánt a hittérítőkkel, — 
és ezért a legjobb véleménynyel vagyunk felőle. A tiszt-
viselők s úgyszinte a nép is az alkirály példáját követték, 
s magukviselete semmi kívánni valót sem hagyott főn. A 
sen-szii misszionáriusok hangosan dicsérik Toan Fangot, 
a min nem lehet csodálkozni. Sokat tett érettök, bár 
miatta azért Sen-sziban el is pusztulhattak volna. 

Nagyon szomorú látványnak találtam a misszioná-
riusok menekülését a partok felé. A lefolyt harminc év 
alatt nagyszerű munkát végeztek és kilátásaik sohasem 
voltak fényesebbek, mint most, a midőn menekülni kény-
szerültek. A nép mindenütt jóindulattal volt irántuk és 
bátran és békében folytathatták munkájukat. Ez volt az 
oka, hogy sokan állomásukon maradtak. Nem tudták 
megérteni, hogy miért hagynák el helyöket? Tiszteletet 
érzek irántuk; de meg vagyok győződve, hogy jobban 
teszik vala, ha egy kis időre eltávoztak volna helyükről. 
A helyzet egyre veszélyesebbé vált; nem sejthette senki, 
hogy mit hoz a holnap. Pekingből indult ki és terjedt 
mindenfelé az ösztökélés, mely háláit hozott a hittérítőkre 
és a hívőkre. Igazán sajnálni való, hogy az atyafiak nem 
hagyták el helyüket mindjárt az első intésekre. Ha azt 
teszik, ma is megvolnának talán és kellő időben vissza-
térhettek volna szeretett munkájukhoz. Nem gáncsoljuk 
őket; de fáj a szivünk, ha szenvedéseikre és annyi becses 
élet elvesztésére gondolunk. 

China belseje hittérítői szempontból szivet tépő lát-
ványt nyújt jelenleg. Könyezés nélkül nem is tudok rá 
gondolni. Mandzsuirát nem is említve, tiz tartományból 
gyökeresen kiirtatott a keresztyénség. A többi tartomány-
ban is mily szánandó helyzetben van! A munka mindenütt 
megakadt, néhány tengerparti központ és a Yang-cse 
völgy kivételével! Gondoljunk csak az egész birodalomban 
mindenfelé üldözött, kirabolt és legyilkolt konvertitákra! 
Gondoljunk a száz meg száz, vagy sokkal inkább ezer 
meg ezer fölégetett és a földdel egyenlővé tett templomokra. 
Es gondoljunk arra. hogy mindez az iszonyatosság négy 
hónapon belől ment végbe! Majdnem hihetetlen és mégis 
igaz. Az özvegy császárné sokat keresztülvitt; de hála 
legyen Istennek, hogy összes gonosz terveit nem tudta 
keresztülvinni. Hisz azt rendelte el, hogy minden idegen 
megölettessek, a benszülött keresztyének pedig lemészá-

roltassanak, ha hitüket meg nem tagadják. Az ő rend-
szabályai nem voltak fél rendszabályok, hanem radikálisak 
és könyörtelenek. A hittérítők hálát adhatnak Istennek, 
hogy ők maguk és munkájuk nem emésztettek meg tel-
jesen ama lelkiismeretlen asszony fektelen dühe által. 

De nem emész ettünk meg sem mi, sem a mi mun-
kánk. Hiszem, hogy mind az, a mi történt, Krisztus orszá-
gát fogja terjeszteni a birodalomban. Hiszem, hogy egy 
új China fog előállani, s a rázkódások, melyeken most 
keresztülment, voltaképen az újjászületésnek vajúdása. Az 
új China különbözni fog a régitől. Szomjúhozni fogja a 
nyugoti miveltséget. Nyugot felé forduland ismeretért és 
vezetésért. A birodalom teljesen megnyiland az idegenek 
előtt. Bányák fognak nyittatni és a vasutak be fogják 
hálózni a birodalmat. Mindenek felett pedig az evangé-
lium előtt meg fognak nyitni az eddig elzárt ajtók, és a 
nép szive fogékonyabb leend a Krisztusban kijelentett 
igazság iránt. A keresztyén irodalom után való vágy az 
idők folytával növekedni fog. Engem a jelen nem bátor-
talanít el. Úgy érzem, mintha egy nagy napnak előestéjén 
volnánk, mely China népeire fenyes napot derítend. Most 
ugyan sötét van, de épen a hajnalhasadta előtt szokott 
az éj legsötétebb lenni. 

Egy barátom irja hazulról, hogy valami úriember 
kérdezte tőle, ha vájjon nézete szerint a hittérítés mun-
káját nem akasztották-e meg egy időre a zavarok? Milyen 
kérdés! Mintha a kereskedelmet is nem akasztották volna 
meg egy-időre ? ! A hittéritők folytatni fogják-e a munkát? 
Persze hogy folytatni fogják, mihelyt csak lehet. Remélem, 
hogy állomásainkat rövid idő alatt vissza foglaljuk és nem 
is sok idő múlva mindeniken folyni fog a munka. 

Említett barátom még azt is irja, mintha sok ember 
táplálná otthon azt a véleményt, hogy a kormány meg-
tiltaná a hittéritőknek a Chinába való belépést. Az a 
»sok ember«, kikről barátom szólott, bizonyára mind ke-
resztyén és a missziónak barátja. Úgy vélem, attól félnek, 
hogy a hittérítők élete Chinában nincs kellő biztonságban 
és hogy China nem érdemli meg oly sok életnek a Krisztus 
ügyéért való feláldozását. Hát akkor mit szóljunk a dél-
afrikai csatatereken a királynéért és a birodalom ügyéért 
feláldozott sok ezer életről ? ! Mi lett volna a keresztyén 
egj házból Európában a hitvallók és a mártírok nélkül ? 
Mi hódithatná meg igazán Chinát, ha nem a kereszt és a 
tövis korona? Vájjon nem volt-e szüksége a chinai egy-
háznak a rettenetes tüz és vérkeresztségre ? Egy dolog 
bizonyos, az, hogy a chinai keresztyénség e próbáitatáson 
átesve tisztább, erősebb és nemesebb leend, mint volt. 
»Minden hozzátok tért csak rizs keresztyén« — mondták 
igen gyakran a pogány chinaiak ; de a kiáll ott borzalmas 
üldözések után bizonynyal más szemekkel fognak nézni a 
nehéz próbát kiált keresztyén véreikre. >Akad-e őszinte 
megtérő Chinában?« Ezt a kérdést szokták hozzánk intézni 
itt és otthonról honfitársaink. Nem tudom felfogni, hogy 
egy értelmes és becsületes gondolkozású ember hogyan 
tehet fel ily kérdést. Híveink közül ezeren és ezren vesz-
tették el inkább mindenüket, mintsem hitöket megtagadják. 
Ezeren és ezeren néztek szembe a legkegyetlenebb halállal, 
hogysem megtagadják az Urat. Igen, a chinai keresztyén 
egyház a világ elé állhat és elmondhatja: >Ennek utána 
senki nékem bántásomra ne legyen, mert az Úr Jézusnak 
bel vegeit hordozom az én testemben*. 

Hogy a kormány nem engedné bemenni, a. hittérí-
tőket Chinába a kiüthető zavarok miatt? Valósággal abszurd 
gondolat. Hát a kereskedőket nem tiltja el ugyanezen ok 
miatt? Mondják meg önök az egyházaknak, hogy a hittérí-
tőknek eszükbe sem jút Clnnat elhagyni es nincs oly 



kormány, mely őket innét haza parancsolná. A hittéritök 
egy más és sokkal magasabb parancsnak engedelmesked-
nek, a midőn ide jönnek és itt maradnak. 

Engedjék meg, ha arra figyelmeztetem az egyházakat, 
hogy China a misszionáriusok nélkül semmire sem tud 
menni. Chinának elő hitre van legnagyobb szüksége. Igen 
nagy szükségük van a chinaiaknak mennyei elvre, mely 
új erkölcsi és szellemi életet öntsön a nemzetbe. Az isteni 
ihletésre, mely a keblekben a szentség és a halhatatlanság 
után való vágyódást költse föl. Más szóval a Jézus Krisztus 
evangéliumára van szükségük. Az itteni vallásokban nincs 
erő, mely a jellemet megszentelve kifejlesztené, igazi fér 
fiassággá érlelné. China nem léphet az igazi haladas 
ösvényére, ha csak a nemzet vallásos élete meg nem 
változik teljesen. Csak a Krisztus derítheti fel Chinára a 
megújhodás hajnalát, egy hatalmas nemzetnek újjászüle-
tését a szabadságra, az igazságra és műveltségre. Chiná-
nak, ha a keresztyén vallást föl nem veszi, nem lehet az 
élethez reménye. Mi, hittérítők erről meg vagyunk győződve 
szivünk mélyén és azért prédikáljuk itt a Krisztust, — a 
ki egyiknek botránykő, a másiknak bolondság, azokuak 
azonban, a kik elhivattak, a Krisztus Istennek ereje és 
Istennek bölcsesége. Vegyétek el a misszionáriusokat Chi-
nától, — akkor a chinai népet a bűnnek és romlásnak 
engeditek által. 

Legyünk jó reménységgel, — ezt ajánlom az egy-
házaknak A zavarok hamar el fognak inulni, s a munka-
tér ismét föltáruland előttünk. A chinai egyházak ki fognak 
kelni hamvamból. Ezért a kérdés inkább az, hogy az 
otthoni egyházak készek-e támogatni Chinát? Chináért 
nem aggódom, hanem az otthoni egyházak felöl némi 
aggályaim vannak. Folyton és buzgón imádkozom azért, 
hogy Istenünk mozdítsa meg az európai és amerikai népé-
nek szivét, hogy készek lehessenek, s örömmel vállalhas-
sák magukra azokat az új kötelességeket, a melyeket 
a megújuló China ró reájuk. Adja Isten ! 

A Chr. W. után. •—a—s. 

I R O D A L O M . 

*" E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . ! A régi diák tűzoltó egy-
leti tagok legutóbbi debreceni összejövetelök alkalmával 
határozatilag kimondották, hogy egy emlékfüzet adassék 
ki s abban Bögös Lajos elnök által elmondott egyházi 
beszéd, a társulat feloszlásával foglalkozó s Dicső fi József 
által megirt történelmi visszaemlékezés s esetleg a talál-
kozóra összejöttek névsora kinyomassék. Ez emlékfüzet 
csak akkor jelenik meg, ha kellő számú előfizető jelentkezik. 
A mű díszes kiadásban jelenik meg s előfizetési ára 2 ko-
rona; vászonkötésben 4 korona. Az előfizetések Hoffm mn 
és Kionovitz könyvnyomdájának küldendők Debrecenbe. 

** Az »Ebresz tő« , a magyar evangéliumi ifjúság 
lapja e hó elején 3-ik számában jelent meg. E száma is. 
mint a megelőzök, érdekes és értékes tartalommal jelent 
meg. Legelöl Csűrös István szerkesztő irt cikket, igaz 
önismeretekre buzdítván az ifjakat. Adventi gondolatok 
cím alatt Petri Elek theol. tanár szép bibliamagyarázata 
olvasható. Kovács Lajos folytatja a versaillesi kongresssus-
ról szóló jelentését; majd igen érdekes statisztika követ-
kezik a világ evangéliumi ifjúsági egyesületeiről. A Tár-
Cában Stnlny Károly budapesti ref. főgimn. tanár irt 

szép verset »Jézus* cím alatt. Ugyané rovat hozza Forgács 
Gyulának a spiritizmusról irt értekezése folytatását és ifj. 
Csíki/ Kálmán csinos tanulmányát: Tompa, mint elégia-
költő cím alatt. Az evangéliumi mozgalmak rovata több 
kisebb érdekes közleményt hoz az ifjúsági egyesületek kö-
réből. A hasznos és életrevaló folyóiratok melegen ajánljuk 
az ifjaknak és az ifjúság barátainak. Előfizetési ára egy 
évre két korona, a mely a szerkesztőség címére Rudapest 
IX , Kálvin-tér 7. küldendő. 

*+ Gyászbeszédek, imák. síri beszédek. Irta Ilefe<g 
Viktor, Zombor, 1900. ára 3 korona, kapható szerzőnél 

Omoravicán. — E gyász- és síri beszédekről csak ismetel-
hetem, a mit más helyen mondtam. Hetesv sem hossza-
dalmassággal, sem ríkatással, sem dicsériákkal nem untatja, 
nem gyötri és nem émelyíti a temető közönségét. Mindig 
rövid, sohasem ríkató és soha sem esik az agyondicsérés 
hibájába. Tiszta gondolatokkal, nemes érzésekkel, világosan 
szól a koporsók fölött is. Azután, mindig a vigasztalást, 
az enyhülést megnvugovást prédikálja Agyondicsérés nél-
kül, emberkultusz nélkül jár el az alkalmazásban, röviden 
rámutatván az elhunytnak követendő vagy elrettentő pél-
dálára. Pontosan betartja az előszóban ekként megszabott 
kellékeket: »A hatotti beszédeknek általában rövideknek 
kell lenni. Pár csepp enyhítő balzsam a sebzett szivekre, 
s néhány figyelmeztető szó a közönséghez.* Imádságairól 
szintén csak jót mondhatok. Először azt, hogy az evan-
géliumi vigasztalás ereje mellett azoknak is a közvetlen-
ség, melegség és rövidség az előnyös oldaluk. Nem ködle-
nek általánosságokban, nem ágaskodnak kétes bölcselke-
désben, nem tetszelegnek üres szóvirágokkal. Tisztaság a 
gondolatokban, nemesség az érzésekben, kellő szárnyalás, 
kellő áhítatosság, kellő bibliai kenet. Másodszor azt, hogy 
nem terjengők, nem hosszadalmasok és igy nem fárasz-
tók, mint sok temetési imádság, mert nagy tévedés azt 
hinni, hogy az igazi hitbuzgóság szereti a hosszadalmas 
imádkozást; ellenkezőleg, minél bensőbb, minél melegebb, 
minél áhítatosabb az imádság, annál kevésbbé bírja ki 
lelkünk a (elvontságot. Nagyon helyesen teszi Hefesy, hogy 
mind ezekben a halotti imákban, mind a régebben kiadott 
hétköznapi imádságaiban hadat üzent a hosszadalmas, 
szóvirágos és bölcselkedő imádkozásnak. — A kötetben 
4 0 eredeti és 16 franciából dolgozott gyászbeszéd, 28 ha-
lotti imádság és 31 síri beszéd olvasható, a melyek min-
denikében van egy-egy megkapó gondolat, mindenikből 
hull lelkünkre egy-egy enyhítő balzsamcsepp. Egyetlen 
kivánivaló csak az, hogy prédikálja szerző még erőtelje-
sebben és még tisztábban az Istenigéjét; mert a szűz tiszta 
evangélium a koporsók mellett is a legjobb tanítómester 
és a leghathatósabb enyhítő balzsam. — A könyv kiállí-
tása nem szép, nyomása silány, szövegében sok a sajtó-
hiba, a mi nagy kár egy ilyen értékes papi dolgozatnál (F.). 

** Száz év a magyar művészet történetéből. 
(1800—1900 . ) Festészet, szobrászat. Irta Seana Tamás, 
235 szövegképpel és 30 önálló műmelléklettel. Nagy 
negyedrét alakban 385 lap. Rudapest, 1900. az Athenaeum 
kiadása, ára 40 korona. Szana Tamásnak e nagy mun-



kája első szerves története a magyar művészetnek, a mely 
maga is voltaképen csak a XIX. század szülötte. Magyar 
művészetről a XIX. század előtt azért nem szólhatunk, 
mert a magyar nemzetnek csak ebben században kez-
dődik a művészetek kifejlődésére alkalmas közélete. Ám 
a XIX. század elején is lassan indul, csak a negyvenes 
években erősödik meg és a kiegyezés óta gyümölcsözik 
a magyar festészet és szobrászat. Szana munkája a magyar 
művészet eme kezdetleges időszakával ismertet meg elő-
ször; rendszeres történeti fejlődésben, életrajzi, körrajzi 
művelődéstörténeti gondos keretben tünteti föl a lassan 
indult, de fokozatosan fejlődött és elég gyorsan virágzásra 
emelkedett, magyar festészetet és szobrászatot. Művésze-
tünk első nagyobb lendületét a negyvenes, második virág-
korát a hatvanas években élte, s a nyolcvanas évekkel 
emelkedett nemzetközi jelentőségre. A festészet első 
nagyságai közül Marleó Károlyt, Barabás Miklóst Zichy 
Mihályt emeli ki, a szobrászat első nagy művelőjéül 
Ferenczy Istvánt tünteti föl. A hatvanas évek történeti 
festői közül Thán Mórt, Székely Bertalant és Madarász 
Viktort méltatja legbehatóbban ; az akkori genrefestők közül 
Jankó Jánost és Lotz Károlyt tartja legtehetségesebbeknek; 
a tájfestők között Ligeti Antalnak adja az elsőséget. Az 
ez időből való hírnevesebb szobrászok: Dunaiszky László, 
Züllich Adolf, Engel József stb. Az alkotmány visszaállí-
tásával fölpezsdült magyar közélet a festészetet és szob-
rászatot és gyors lendülésbe hozta. Művészeti egyesületek 
alakulnak, műkiállítasok rendeztetnek, a nemzeti kormány 
és egyes műpártolók támogátásával kiváló művészek támad-
nak. Ez időből Lietzenmayer Sándor, Wagner Sándor 
Böhm Pál, Vastagh György, Benczúr Gyula, de különösen 
a világhírű Munkácsy Mihály a legkiválóbb festőink; mig 
szobrászatunkat Izsó Miklós, Huszár Adolf, Donáth Gyula, 
Stróbl Alajos, Zala György, Fadrusz János stb. emelik 
hírnevére. Mindezeket a művészeket és alkotásaikat Szana 
nagy szeretettel, alapos tudással és jó ízléssel méltatja 
szépen írott könyvében, a melynek hatását fokozzák a 
gyönyörű illusztrációk, a melyekben a jelesebb festmények 
és szobormüvek képben is be vannak mutatva. Különös 
dicsérettel emelendő ki a jeles könyvnek a századvég 
kozmopolita irányzataira mondott igaz bírálata, a melyben 
a külföldről importált naturalista, verista, impressionista 
törekvésekkel szemben egyfelől a józan ideálizmushoz, 
másfelől a magyar nemzeti irányhoz való visszetérésre 
serkent. Művészetünk csak akkor lesz igazán magyar 
művészet, ha a nemzet egyénisége talál benne igaz és 
megkapó kifejezést. A díszes kiállítású munka igen alkal-
mas ünnepi ajándéknak, s ezért azt a közelgő ünnepek 
alkalmából is melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. (V. F.) 

** Előfizetési felhívás a »Kis Tükör* IX-ik év-
folyamára. A jövő év elején kilencedik évébe lép a »Kis 
Tükör* Épít, elevenít s küzd mind ama bajok, és bűnök 
ellen, a melyek evangéliumi egyházainkat emésztik. Vezér-
cikkein kivül szép elbeszéléseket, költeményeket, élet 
kenyerét közöl s hírrovatával is világosít és eszméltet. 
A régi, kipróbált munkatársakon kivül újabban. Vargha 

Gyuláné és Fink Ilona úrnők, Sántha Károly és Forgács 
Endre lelkészek, dr. Kapossy Lucián és Bernáth Lajos 
tanárok is gazdagítják hasábjait. Előfizetési ára egy évre: 
4 korona fél évre 2 korona, negyed évre 1 korona. Meg-
rendelések, Kecskeméthy István tanárhoz kolozsvár, ref. 
theologia intézendők. Kérjük a lelkészeket, tanárokat és 
tanítókat, hogy hozassanak mutatványszámokat és terjesz-
szék a »Kis Tükör«-t. 

** Az á l latok v i lága . Brehm nagy művének ma-
gyarosított kiadásából most jelent meg a 6-ik füzet, igen 
szép szövegű rajzokkal. Tartalma: a majmok életének le-
írása. A munka a Légrády Testvérek kiadása. Egy tüzet 
ára 80 fillér. Mutatványfüzetet és tájékoztatót a kiadóhivatal 
ingyen és bérmentve küld. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészvá lasz tások . A nagy- és kis keszi-i ref. 
társegyház, meghívás utján Vályi Miklós mádi lelkészt 
választotta meg lelkipásztorává, — magyarujfalusi ref. 
gyülekezet Baky Gyula kis-csányi segédlelkészt választotta 
meg lelkipásztorává. 

J ó t é k o n y s á g . A hajdúnánási ref. egyház a gyüle-
kezet árva és szegény gyermekei közül 56 fiút és 48 leányt 
látott el jó meleg téli ruhával és 5 0 korona értékű tan-
könyvet és írószert osztott ki a szegény iskolások között. 
Fizesse meg az Úr gazdagon, a mit az ő kicsinyeivel 
cselekedtek 1 

A kőbányai templom városi segélye. A buda-
pesti ref. egyház arra kérte a fővárost, hogy a kőbányai 
ref. templomépítés teljes befejezéséhez járuljon hozzá, azon 
a szép összegen kívül, a melyet már adott erre a célra. 
A fővárosi tanács nem is zárkozott el az egyház kérése 
elől, hanem ez alkalommal is megbizonyította nagylelkű-
ségét, és 40 ,000 korona segélyt hozott javaslatba, olyképen 
hogy az 1901. és 1902-ben, két egyenlő részben utalvá-
nyozfassék ki. 

A pozsonyi »Protestáns Esté«-n f. hó 1-én Hor-
nyánszlcy Aladár »A hit első prófétája* czím alatt Jesajás-
ról tartott nagy tetszéssel fogadott felolvasást; utánna 
pedig Albert József, a liceum költőtanára olvasta fel 
néhány szép költeményét. Az estét a theológusok karának 
éneke zárta be. 

E g y h á z t á r s a d a l m i m u n k a . Ily cím alatt hozza 
az Erdélyi Prot. Lap 3 utóbbi száma Molnár Albertnek, 
az erdélyi egyházkerületi egyházi értekezlet elnökének, a 
kerületi közgyűlés alkalmával és az értekezleti választmány 
előtt tartott nagyérdekü felolvasását. Örvendünk, látva 
azt, hogy szerző nem csupán az elvek és az eszmék terén 
mozog, hanem a gyakorlati élet számára ir s tesz bölcs 
propoziciókat. A felolvasásra, valamint a választmány 
által, annak alapján kibocsátott »Tájékozás«-ra, legközelebb 
érdemlegesen visszatérünk. 

P r o t e s t á n s esté lyek. A bu'ai ref. egyházrész 
vezető körei a tél folyamán Protestáns estélyeket szándé-



koznak rendezni a fazekas-téri templom belső felszerelése 
.javára. Az első ilyen estély: a budai vigadó nagytermében 
(II., Corvin-tér 8.) f. hó 12-ikén este fél hét órakor fog meg-
tartatni, a melyen Bárdossy Irén és Györy Ilona úrhölgyek, 
énnekkel és szavalattal, B. Eötvös Károly felolvasással, 
Gyöngyöshalászi T. Zoltán zongoraművész zongorajáték-
kal, Haypál Benő és Perényi István gordonkaművész 
énekkel és gordonkajátékkal, Szulay Károly költemények 
felolvasással működnek közre. Jegyek ára: I-ső hely 5 korona, 
Il-ik hely 4 korona, Ill-ik hely 3 korona. IV-ik hely 2 
korona, V-ik hely 1 korona. A tiszta jövedelem a fazekas-
téri ev. ref. templom belső felszerelési hiányainak pótlásara 
fordíttalik. — A jótékony célra felüllizetéseket köszönettel 
fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. Jegyek kaphatók 
a Fazekas-téri és a Kálvin-téri ev. ref. lelkészi hivatalban, Ká-
rolyi György úr papirkereskedésében (V., Dorottya-utca 10.), 
Hangos Antal úr papirkereskedésében (IV., Kálvin-tér 5) 
s a rendező-bizottság tagjainál. Az estély után a budai 
vigadó éttermeiben társas vacsora lesz. Egy teríték ára 
2 K. 40 f. Bésztvenni szándékozók december 11-ig jelent-
kezhetnek a budai ev. ref. lelkészi hivatalban. 

A pozsonyvidéki evang. lelkészi értekezlet, 
a mint az Evang. Egyh. és Iskolában olvassuk, mult hó 
2 l - é n tartotta meg őszi közgyűlését Pozsonyban, Trsz-
tyénseky Ferenc elnöklete alatt. A közgyűlésen megjelent 
Ballik Frigyes püspök is, a ki az elnök üdvözlő szavaira 
adott válaszában több fontos kérdést ajánlott az értekezlet 
figyelmébe. Igy ajánlotta, hogy a liol még nem volt szo-
kásban a bibliamagyarázat, ott hozzák be, mert az igével 
való foglalkozás és megismerkedés a szektásk.odás és az 
mdifferentizmus ellen a legjobb óvszer. Ajánlotta továbbá 
a szórványok látogatását és gondozását, missziói pontok 
letesítését és a katechezis gyakorlását. Felkérte végül az 
értekezlet tagjait, hogy egy megbízható és használható 
lelkipásztori vademecum megalkotásában legyenek segítsé-
gére. Az értekezlet a püspök által felvetett eszméket el-
fogadta és a kért segítségre készséggel felajánlotta magát-
Ezenkívül három értekezés képezte még a gyűlés tárgyat 
és adott alkalmat felszólalásokra. Holierung Károly esperes 
a katechizáció fontosságáról és szükséges voltáról értekezett, 
végül pedig János ev. 3: 16 felett tartotta meg katechi-
zálását. Dr. Masznyik Endre theol. igazgató Schian szi-
léziai lelkésznek a perikópák ellen irt munkáját ismer-
tette, a mi érdekes és tanulságos eszmecserére adott 
alkalmat. Vegiil kimondta az értekezlet, hogy fentar-
tandónak itéli ugyan a perikópa rendszert, de felkéri a 
püspöki kart egy teljesebb és tágabb perikóparendszer 
kidolgozására. Irszlyénszky Ferenc elnök a betegek urva-
csoráztatasaról ertekezett, s ennek rendszeressé és lelki 
haszonra szolgálóvá tétetele szempontjából ajánlotta a 
diakónusi és diakonissza-intézmény felkarolásai és ter-
jesztését. Ezzel kapcsolatban dr. Masznyik Endre a 
cselédotthonok alapításának szükségességét hangoztatta, s 
felhívta e fontos dologra az értekezlet figyelmét. Fájda-
lommal erintette az értekezletet Trsetyénszky Ferencnek, 
betegeskedese következteben az elnökségről való lemon 

dása. Az általános közóhajtásnak engedve azonban Trsztyén-
szky annyit megígért, hogy a közgyűléseken továbbra is 
elnökölni fog. 

I S K O L A . 

J ó l t e v ő k e m l é k ü n n e p é l y é t tartott mult hó 30-án 
a pozsonyi evang. liceum. Az ünnepélyt a vegyeskar éneke 
nyitotta meg, a mely után Mück Guidó a Jeszenák csa-
lád emlékezetét újította fel szép beszédben. Két szavalat 
után a vegyeskar éneke rekesztette be a kegyeletes ünnepélyt. 

Rendkívüli lelkészképesítő vizsgálatok. A kolozs-
vári ref. theologiai fakultáson f. hó 17-én fognak meg-
tartatni a rendkívüli lelkészképesítő vizsgálatok. A vizsgá-
latra jelentkezés határideje deczember 16-ka. 

A magy. prot. egyházi irodalom történetének 
a sárospataki főiskolán előadását indítványozza Réz Lászíó 
a Sárospataki Lapok két utóbbi számában irt cikkében. 
A főiskola filozófiai karán szervezve van a magyar irodalom-
történeti tanszék s így az indítvány keresztülvitele nem 
járna nehézséggel, csupán csak abban történnék változás, 
hogy a féléves altalános irodalomtörténeti előadások 
helyett két féléven át a magyar prot. egyházi irodalom 
története adatnék elő összefüggőleg. Béz László fejtegetései-
vel teljesen egyetértünk, s mi is 'nagyon fontos és szük-
séges dolognak tartjuk, hogy egyházi irodalmunk történe-
tével leendő papjaink behatóan megismerkedjenek. Magyar 
prot. egyházi irodalmunk múltja oly gazdag és oly tanul-
ságos, hogy annak megismerése csak felemelő, buzdító, 
inspiráló hatással lehet reánk az elég szomorú jelenben. 
Igy ítélvén a dolog felől, nemcsak helyeseljük Béz László 
indítványát, hanem felhívjuk arra az összes theologiai 
akadémiák figyelmét is. Megvalósítása nem járna nagy 
nehézséggel sehol sem, jó eredménye pedig meg lenne 
neki mindenhol. 

E G Y E S Ü L E T . 

A sárospataki református nőegylet, mult hó 
25-en tartott választmányi ülésében 52 szegény iskolás 
gyermeket látott el jó téli ruhaneművel. Isten áldja meg 
érette! 

A mezőtúri ref. olvasó egylet Vékony Sándor 
és Borsos Károly gimnáziumi tanárok vezetése alatt buzgón 
munkálkodik. Minden vasárnap tart vallásos és ismeret-
terjesztő felolvasásokat Létesített már az egyesület szép 
egyleti könyvtárt; alakított ifjúsági egyesületet, a melynek 
már 160 tagja van. Az ifjúsági egyesület tagjai vallásos 
olvasmányokkal, vagy nemesén szórakoztató játékokkal 
töltik idejöket. Vasárnap esténként bibliamagyarázat tar-
tatik. Alakulásban van már az ifjúsági énekkar is. Öröm-
mel adunk hírt mindezekről. Bárcsak minél több helyről 
ilyeneket írhatnánk. 



GYÁSZ ROVAT. 
V a s s Józse f , volt nagybányai ref. segédlelkész és 

hitoktató, hosszas szenvedés után, élete 34-ik évében, 
november 25-én, Bodrog-Halászon, a szülei háznál el-
hunyt. Nyugodjék békével! 

T a v a s z i J ó z s e f m.-péterlaki ref. lelkész, a görgé-
nvi egyházmegye esperese, f. hó 1-én, élete 48-ik évében 
elhunyt Felfaluban. A boldogtalan ember, 8 neveletlen 
gyermek atyja öngyilkossággal dobta el magától Istennek 
legnagyobb ajándékát, az életet. Lelkünk megdöbben a 
rettenetes tény miatt. Bizony újjászületésre van szük-
ségünk! 

Dr. W i l l i b a l d B e y s c h l a g . Mult hó 25-én nagy 
veszteség érte nemcsak a német, hanem az egész protes-
tantizmust. Willibald Beyschlag, a halle-wittenbergi egye-
tem világhírű theologiai tanára, élete 78-ik évében el-
hunyt. Benne a protestantizmusnak egyik legnagyobb 
polemikusa s legagilisabb védelmezője dőlt ki. Életét s nagy 
érdemeit legközelebb méltatni fogjuk. Addig is fájó szívvel 
kívánjuk: nyugodjék békével az Úrnak elpihent, nagy 
szolgája! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Gergely Károly síremléke. A nagybányai ref. 

egyház és egyházmegye együttesen mozgalmat indítottak 
az iránt, hogy néhai Gergely Károlynak, a nagybányai 
gyülekezet volt lelkészének, az egyházmegye főjegyzőjének 
és tanácsbirájának sirja méltó emlékkel jelöltessék és neve 
egy alapitványnyal megörökíttessék. Az e célra szükséges 
összeget közadakozás útján akarják összehozni és e végből 
felhívó szózatot bocsátottak ki. A nemes szándékot mi is 
ajánljuk olvasóink ájdozatkész támogatásába. Az adomá-
nyok a nagybányai ref. lelkészi hivatal cimére küldendők. 

* A M á r i a k u l t u s z annyira kifejlett a r. katholiciz-
musban, különösen Franciaországban, hogy a pápisíaság 
már Mária istenítésévé és imádásává vált. Ez tűnik ki a 
Lyonban nagy fénynyel tartott »Mária-kongresszus« lefo-
lyásából is. Két bibornok, harmincöt püspök, több száz 
barát és pap s rengeteg nagyszámú laikus vett részt ezen 
a kongresszuson, a melynek uralkodó hangulata megért-
hető az ott elhangzott beszédek rövid kivonatából. Chatelus 
kanonok megnyitó beszédében e kérdésre felelt meg: »Mi 
szükség van a XlX-ik század végén Mária-kongresszusra ? 
Miért kell Franciaországban tartani ? Miért épen Lyon-
ban ?» Megfelelt pedig a kérdésekre igy: Mária kongresz-
szusra azért van szükség a XlX-ik század végén, meri 
ez a Mária kijelentéseinek százada volt. Isten e század-
ban Mária által szólott. Azért kellett Franciaországban e 
kongresszust megtartani, mert Franciaország Mária országa. 
Az Idvezítő Júdeát választotta tanításai szinteréül, Mária 
meg Franciaországot választotta magának. És végül azért 
jöttek össze Lyonban, mivel e város népét az igazi Mária-

szellem hatotta át. — Lyon bíboros érseke, Mr. Coullié még 
tovább ment, ezt mondván a sokasághoz: Miután a szent 
szakramentumban hódolatunkat bemutattuk Krisztusnak, 
a Megváltónak, — be kell mutatni hódolatunkat Máriá-
nak is, a váltság munkájában segítőtársának. Ez a kon-
gresszus nem provinciális, nem is csak francia, hanem 
katholikus és univerzális, mivel a mi asszonyunk ott 
mindenütt királyné, a hol az Idvezítő király. — Még egy 
ügyvéd is tartott beszédet, s indulatatól elragadtatva, 
valódi extázissal a következő szavakban tört ki: Oh 
Mária! Óh imádandó királyné! Szűz, kinek tisztasága 
megszégyeníti a liliomot, csillag, kinek gyengéd ragyogása 
elhomályosítja a napot, kit a patriarchák látni vágyódtak, 
a kit a szentek dicsőítenek, hol találok alkalmas szavakat, 
hogy téged méltán dicsőíthesselek? . , . Vajha az angya-
lok trónja elé vinnék szavaimat; vajha letennék áldott 
lábai elé, hol a köréje helyezett csillagok és napok koro-
náját beragyogják . . . Ime ilyen a franciák vallása a 
tizenkilencedik század alkonyán. (Cs.) 

* Az ultramontanizmus virágai. A florenczi 
»Katholikus legény-egvletben« iratkákat terjesztenek, me-
lyek a pápát Istennel egy színvonalra helyezik. Egy-két 
szemelvényt közlünk itt ez istenkáromló termékből: A mi 
tetszik a pápának, tetszik az Istennek is, mert a pápa 
nem is tud olyat akarni, a mi nincs harmóniában Isten 
akaratával. A pápa valósággal egy erkölcsi személyiséget 
alkot Jézussal, a megtestesült Igével. Mindkettő ugyan-
azon tekintély birtokosa, csakhogy a Krisztus abszolúte, 
a pápa pedig relatíve birja azt a tekintélyt. A pápa az 
élet fája, mely, miként az édenkert ama csodálatos plán-
tája, sohasem veszti el életképességét. A pápa az élőforrás, 
melyből az életvizének árjai ömlenek, úgy hogy az 
egyház kertje az örök tavasz képét mutatja. Péter széke 
fölött egy láthatatlan hatalom őrködik, a ki a világ nagy-
jainak ezt kiáltja oda: »Én vagyok az Istennek ereje, 
senki meg ne érintsen engem«. — Bizony, ha igy halad 
a dolog, megérheti a világ a pápa istenségének dogma-
ként kimondását i s ! (Cs.) 

Szerkesztői üzenetek. 
Kalassay S. úrnak — Bridgeport. »Júdás*-át 

véleményadás végett átadtam szerkesztőségünk egyik Kis-
faludystájának. A további lépések a bírálattól függnek. 
Sheldon művének lefordítása életrevaló gondolat. A kér-
dezett helyen és módon ki is lehet adni, ha a fordítás 
arravaló lesz. A mutatványt kérem minél előbb. 

Marosvölgyi űr cikkelyét nem adhatom ki. Annak 
örülhetünk, hogy Lapunk irányeszméi terjednek, hódítanak; 
de ezzel dicsekedni nem szükséges. Hála Isten, hogy az 
élet is kezdi igazolni törekvéseinket. A jó akaratért fogadja 
köszönetemet. 

Felelős szerkesztő : S z ő t s Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : H a m a r István. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTKN. 



PROTESTÁN 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s i g : 
I X . lcerlllet, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök. 
Itia<l<«.hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
hérháza , hová az elöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Fé lév re : 9 kor.; egész é v r e : 18 korona. 

Eyyes szám ára 40 fll. 

Egyháztársadalmi szervezkedés, 
Régóta sü rge t jük e Lap hasábja in egyhá-

zunk belső szervezésének szükséges voltát. Rég-
óta hangozta t juk hitbeli és egyházi e lmaradot t -
ságunka t . Sokképen és sok izben rá mu ta t tunk 
azokra a belső és külső bajokra , a melyek a 
magyar p ro tes táns Siont fenyegetik. Az unalomig 
ismétel tük, a jánlot tuk, bizonyítgattuk, hogy inten-
zivebb egyházi tevékenységre , belmissziói mun-
kásságra kel lene tömörü lnünk s szervezkednünk. 

Bizonyos megnyugvással és jó reménység-
gel kons ta tá lha t juk , hogy agi tációnk nem marad t 
minden s iker nélkül, hogy buzdító szavunk nem 
volt kiáltó szó a pusz tában . Az egyháztársadalmi 
mozgolódás, szervezkedés, cselekvésre indulás 
magyar S ionunkban több helyen megkezdődött . 
Tek in t sünk csak egy kissé szét magunk körül. 

Egyházi értekezletek keletkeztek Dunamellé-
ken, Dunántúl , Tiszántúl és Erdélyben, részint 
egyházkerü le tenkén t , részint egyházmegyénként , 
s ezeken a konferenciákon széltében foly a 
tanácskozás a r ró l : mit tegyünk, hogy egyházunk 
bajain seg í t sünk? Mit tegyünk, hogy az evan-
géliumi pro tes táns öntudato t , hogy a re fo rmátus 
közszellemet fejleszszük, erősí tsük ? Mit tegyünk, 
hogy közegyházunknak tagjai az egyetemes pap-
ság elvének megfelelően, cél tudatos vallás-erkölcsi 
és egyházépílő m u n k á r a buzdul janak és tömörül-
j e n e k ? Mit cse lekedjünk és hogyan cseleked-
jünk ? 

Belmissziói tömörülések és munkák indultak 
meg, a melyekben férfiak és nők Jézusnak és 
az ő evangél iumának megtar tó erejében vetet t 
hittel itt azon fáradoznak, hogy »vallásos estéke, 
Dösszejöveteleké, »felolvasások« rendezésével az 
Istenigéjét , a keresztyén vallás-erkölcsi igazsá-
gok erejét a közönség olyan ré tegeibe is eljut-
tassák, a melyek a templom és az egyházi saj tó 
ú t ján hozzá nem férhetők. Munkásság indult a 
biblia és a vallásos iratok ter jesztésére, mer t az 

ezekben buzgólkodók meg vannak győződve 
arról , hogy a lélek vallási szükségeinek kielé-
gí tésére nem elég egy-egy vasárnapi ige-hallga-
tás, hanem azt az evangél iumot a lélek erő-
táplálékává, mindennapi kenyerévé, a világ vilá-
gosságává és a föld savává kell tenni. Egyesületek 
keletkeztek, a melyekben hitbuzgó lelkek, keresz-
tyén férfiak és nők hit- és erkölcsnemesítő, 
evangél iumosí tó munkásságba fogtak egy helyen 
a gyermekek, más helyen az ifjúság, egy helyen 
az árvák és elhagyatottak, más helyen a szegények 
erkölcsi és anyagi gondozására, azután az iszá-
kosság meg a paráznaság bűnei ellen való küz-
delemre . 

Ezekben az egyháztársadalmi és belmissziói 
mozgolódásokban őszintén megvall juk, mi eleitől 
fogva nagy gyönyörűségünke t leltük ; az egyház-
társadalmi megmozdulás lá t tára sokféle egyházi 
bajaink között is nem egyszer vigasztalást talál-
tunk. Sokszor e lmondogat tuk, ha van szomorú-
ságunk, van örömünk i s ; ha vannak bajaink, 
vannak gyógyszereink is. Lám a sok ború után 
kezd immár derülni egyházunk ege ; lám a prot. 
egyház evangél iumi sója nálunk is kezd izesí-
tőleg hatni ; lám a protes tant izmus evangéliumi 
kovásza nálunk is s ikeresen keleszti, éleszti, 
dagaszt ja az élet tésztáját. Ne búsítson tehát 
annak látása, hogy sok az aratni való gabona 
és kevés az a r a t ó ; ne aggaszszon annak szemlé-
lete, hogy még csekély a rányú a munka, kevés 
a munkapár to ló és mus tá rmagszerű a magyar 
evangéliumi belmisszió. Ne háborodjék meg a 
te szived. Te csak hintsd, vesd a jó m a g o t ; 
te csak plántálj é s öntözgess szorgalmasan, az 
a ra tás áldását, a munka előmenetelét pedig bizd 
az a ra tás Urára , Istenére. 

Az előmenetel, az áldás csakugyan kezd 
nagyobb mér tékben mutatkozni . A belmissziói 
munka felvétele, az egyháztársadalmi tevékeny-
ség szervezése kezd egyetemesebb, általánosai)!) 
lenni. 
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Nem akarom felsorolni, hogy hány lelkósz-
és tan í tó- tá rsunk fogott hozzá csak ez évfolya-
mán is ki a biblia és a vallásos iratok ter-
jesztéséhez, ki más egyházépítő munkához ; nem 
kívánom egyenként megnevezni , hol alakul-
tak pro tes táns s ifjúsági ós nő-egyesületek, hol 
nyiltak meg protes tán olvasókörök, felolvasást 
rendező protes táns , r e fo rmá tus ós vallásos esték, 
hol szerveztet tek vasárnap i bibliai iskolák s 
i f juság-nemesí tő dal- és énekkarok ; annak sta-
t isz t ikájára sem hivatkozom, hogy hány helyen, 
hány gyülekeze tünkben foly immár tényleg az 
evangél iumi p ro tes táns ön tuda t erősbí tósére célzó 
társadalmi , egyesület i és i rodalmi mrnkásság . 
Ezeket mellőzve, most csak a r r a a nagyobb 
szabású egyháztársada lmi szervezkedésre hivom 
föl olvasó közönségünk figyelmét, a mely túl a 
Királyhágón Erdély bércei között megindult . 

A szervezkedés céljáról, alapjáról , módjai-
ról ós eszközeiről kellő tá jékozást nyúj t a »Bel-
fölcicc » M i t tegyünkíc c imű cikkelye, ez a »Tá jé -
koztató Felhívása az Erdélyi ev. ref. egyházkerü le t 
Egyházi Er tekezle tének igazgató-választmánya 
részéről a kerüle tbel i egyházközségek lelkészei-
hez ós elöl járóságaihoz. Ez a »Tájékozta tó Fel-
hívás» valóságos egyház tá rsada lmi munka-pro-
g r amm és szervezeti javasla t a melynek az a 
kifejezett célja, hogy »anyaszentegyházunk egész 
t á r sada lma megmozdul jon, megelevenedjék s az 
egész egy h a r m o n i k u s val lás-erkölcs i ós egy-
házépítő tevékenységbe folyjon össze, a melyben 
midőn mindenki követi egyfelől az egyéniségében 
nyilvánuló isteni e lhivatás belső h a n g j á t : ugyan-
akkor a m u n k a a gyülekezet i megbíza tás és el-
hívás külső pecsét jével is el legyen látva®. 

A »Felhiváscc-ból k idomborodó egyháztár-
sadalmi szervezkedésnek röviden összefoglalva 
az a veleje, hogy az egyházépítö munka kivitele 
ne egyesek önkéntes, szabad vállalkozására bizassék. 
hanem az egyházközség hivatalos testülete, a pres-
bitérium, alkosson ezeknek egyházközségi szervezeteket, 
a melyek a presb i té r ium felügyelete, anyagi és er-
kölcsi t ámoga tása és i rányí tása mellet t működje-
nek a s zámukra kijelölt munkakö rben . A helyesen 
végezhető egyháztársada lmi m u n k a előfeltétele a 
nagy gyülekezeteknek annyi külön parókhiára osztása, 
a hány rendes lelkész van a gyülekezetben. Ezek 
a külön pa rókh iák a terüle t - ós szükséghez képes t 
egyházi körökre osztatnak, a melyek egy-egy pres-
byter vezetése alatt (ez lenne a d iakonus-presbi ter ) 
de a lelkész i rányí tása mellett, a ki az illető körben 
lakó r e fo rmá tus családfőkből szervezné az egy-
ház tá rsada lmi munkát , a mely k i t e r j edne a vallás-
erkölcsi élet t isztaságára, egyházunk jogai feletti 
Őrködésre, a felnőtt i f júság lelki gondozására , 
egyházi da lkarok fen ta r tásá ra , a ref. olvasókör, 

népkönyvtár , val lásos iratok, könyvek és lapok 
ter jesztésére , s többi egyházépí tő m u n k á s s á g b a n 
való segédkezésre . A férfi családfők egyházi 
organizációja kiegészí tendő a hasonlókép orga-
nizálandó parókliiális nöi szervezettel és az egyház-
községi ifjúsági szervezettel, a mely há rom ténye-
zőnek ekkén t való szervezésében a r e fo rmá tus 
egyház gyülekezeti és egyetemes papsági elve j u tna 
in tézményes megvalósulásra . 

Átgondolván az egyház társada lmi m u n k á n a k 
ezt a hivatalos és hatósági szervezését, a f igyelmes 
olvasónak azonnal szemébe ötlik az itt a jánlot t 
gyülekezeti, s az á l ta lunk ajánlott , a hazánkban 
és külföldön eddig követet t egyesületi módszer 
közötti lényeges különbség. E kü lönbség veleje 
abban van, hogy a Felhívás felülről szervez, 
mintegy ráparancsol a h ivekre , hogy egyháztár-
sadalmi m u n k á t fej tsenek ki, tehát a testületi, 
quasi hivatalos és hatósági t evékenység elvére 
helyezkedik ; az egyesület i módszer pedig a hivek 
önkéntes, szabad egyesülését teszi a m u n k á s s á g 
alapjául , az önkén t je len tkezőket tömörí t i és 
csoportosí t ja munká ra , t ehá t az önkén tes vállal-
kozás evangél iumi és a szabad e lha tározás pro-
tes táns elvében gyökerez ik . Melyik a helyesebb, 
e lvszerűebb, é le tképesebb ? nem vi ta tkozom fölötte. 
Csak azt a tényt hozom olvasóim emlékezetébe, 
hogy úgy kül-, mint belföldön az eddigi egyház-
társadalmi tevékenység csaknem kivétel nélkül, 
csaknem mindenü t t a szabad egyesülés önkéntes-
ségi elvén nőtt nagyra s t e rmet te eddigi á ldásos 
gyümölcse i t ; hogy az összes evangélizáló, gyermek-
nemesítő, i f júság-védő, szere te t -munkát gyakorló, 
árvák-, szegények-, betegek- és e lhagyot tak ügyét 
felkaroló keresztyén és jó tékony in tézmények 
kivétel nélkül a szabad t á r su lás gyümölcsei . 

Ez az első kri t ikai észrevéte lem az erdélyi 
egyház tá r sada lmi szervezkedésre . 

Második megjegyzésem a szervezkedés hitelvi 
alapjára vonatkozik. 

Minden f igyelmes olvasónak fe l tünhet ik az 
erdélyi egyháztársada lmi m u n k a szervezetben, 
hogy az az alap, a melyre az organizációt fektetik ; 
hogy az az erőfor rás , a melyből az egyházat 
erősíteni , ópiteni akar ják , szóval, hogy a belső 
épí tkezés fundamentuma nem Jézus és az ő 
evangél iuma, hanem csak a földi egyház ós az 
ember i organizáció. A jézusi egy és örök fun-
damen tumtó l idegengedni l á t s zanak ; a val lásos 
összejövetelekből kizár ják a közéneket , a közös 
imádságot s az Is tenigéjót ; a gyermekek , ifjak, 
nők és férfiak körül i egyház társada lmi tevékeny-
ségben nem foglal helyet a bibl ia-olvasás és a 
b ib l iasmagyarázás ; az evangél izációt elvből hely-
telenít ik. Szóval ez az erdélyi belmisszió nem 



is akar evangéliumi, hanem csak egyházi belmisszió 
lenni s elvből kizárja az egyháztagok evangéli-
zálását. Merész kísérlet ez, édes atyámfiai! Nem 
Istentől, csak emberektől van ez a tanács. Vigyáz-
zatok, erdélyi hitfeleim, hogy nagyot ne csalód-
jatok. Evangéliumi erő nélkül, Jézus életmegtartó 
és élet-nemesítő erői nélkül nincs, nem lehet 
s ikere az egyháztársadalmi munkásságnak. Vigyáz-
zatok, atyámfiai férfiak, mert a hitbeli és erkölcsi 
erőkben meggyengült egyház a maga gyarló tag-
jaiból, a maga elerőltlenült intézményeiből a saját 
sorvadásos lelkéből csak erőtlenséget, csak sorva-
dást propagálhat, de korántsem képes megujú-
lást, újjászületést és megszentelőclést támasztani, 
ha még oly erős gyülekezeti organizációt szer-
veztek is számukra. Erőtlenségből nem származ-
hat erő. A hitet, az erkölcsöket, a lelket, a köz-
szellemet kell az egyházban megújítani, erre pedig 
nem elégségesek a földi és gyülekezeti szerve-
zetek, erre csak Jézus ós az ő evangéliuma képes, 
mert csak ő és csak ez az Istennek hatalma 
minden hivők üdvösségére. Azért hát helyez-
kedjetek bátran és szilárdan az evangélium alap-
jára ; mert más fundamentomot senki sem vethet 
azon kívül, a mely egyszer vettetett s a mely 
a Jézus Krisztus (I. Kor. 3 : 11.) 

Nyiltan kimondom, bátran hirdetem, hogy 
egyháztársadalmi munkamódszeretek kétes, hit-
elvi alapótok bizonytalan, erőtelen, a m e l y e n nem 
lehet szilárdan építeni. 

Ám azért mégis örömmel látlak, melegen 
üdvözöllek az egyháztársadalmi szervezkedés ós 
cselekvés mezején. Fő dolog az, hogy megindul-
tatok. Az idők jelei felismerésének tartom moz-
golódástokat. Az ébredés jelének tekintem szer-
vezkedéseteket. A lelkek megmozdulását, munkára 
való készségét, cselekvésre való elszánását látom 
törekvésetekben. Ezért örülök, hogy a közgon-
dolkozás nálatok is forrong, vajúdik, ébredez. 
Csak serkenjetek fel s meglássátok, hogy nektek 
is megvilágosodik a Krisztus. 

Ime, már ebben a munka-javaslatokban is 
van néhány igazi protestáns életmag s van evan-
géliumi kovász. Ott van az egyetemes papság 
elvének életrevaló gyülekezeti organizációja. Ott 
van a nagygyülekezetek parokhiákra osztásának 
egészséges és termékeny eszméje. S ha majd 
bele fogtok és mélyebbre merültök a munkába, 
a saját tényleges tapasztalatotok fog leginkább 
meggyőzni arról, hogy az általatok is hőn óhaj-
tott vallás-erkölcsi és egyházi megújulás kime-
ríthetetlen kútfeje egyedül csak a Jézus Krisztus 
isten-emberi élete. Emberi erőink hamar kime-
rülnek, emberi eszközeink hamar el-megkopnak, 
de az l i r és az ó igéje mindörökké megmarad. 

Azért munkára fel, de a Jézus nevében. 
Szervezkedjetek, építsetek, de arra az örök fun-
damentomra, a melyen kivül mást senki sem 
vethet! 

Szőts Farkas. 

A pápaság és az inquisitio. 
I. 

Nemcsak a szeretet vallásának, a keresztyénségnek, 
hanem általában az egész emberiség történetének egyik 
leggyászosabb s mindenesetre legszégyenletesebh szakasza 
az, mely a keresztyénséggel magát azonosító pápaságnak 
a másként vélekedni merészlő testvérek ellen viselt irtó-
háborújáról szól. S a legszomorúbb a dologban az, hogy 
a kik másként vélekedtek, a keresztyénség alapítójának, 
az Úr Jézus Krisztusnak igazi szellemét szólaltatták meg. 
De a pápaság nem azt nézte, kié az a szellem, hanem 
csak azt, hogy nem az övé. S megszületett a keresztyén-
ség örök szégyen foltja: az inquisitio. 

A foltot tisztára kimosni mindig mohó vágya annak, 
a ki ejti. Ha nem sikerül, elfedi, leplezgeti, szépítgeti. S 
a r. katholicizmusnak mindenkor oly sok volt a leplezni és 
szépíteni való foltja, hogy nagvohb mester, mint ö, még e 
tekintetben nem élt soha ezen a világon. 

»Az inqusitio »hitbirásJcodása« a legirtózatosabb és 
legvérengzőbb .jelenség, a mi csak valaha a keresztyén 
világban a vallás köpenye alatt f e l l é p e t t m o n d j a Hoens-
broech. A inquisitio a keresztyénség körében, a keresz-
tyénség elvei és szelleme alapján egyenesen lehetetlen. A 
keresztyénség szelleme a szabadság és szeretet lényegé-
ben egy azonos forrásából táplálkozik, az inquisitio pedig 
a kényszer és a gyűlölet gyümölcse. Az inquisitiot létesítő 
és fenntartó egyház, — még az ultramontánizmus által 
hazudott szelídebb formában, a cenzúra alkalmazásában 
jelentkező inquisitiot gyakorló egyház is, — lemondott a 
krisztusi keresztyénség jogáról. S mert érzi, hogy e jogot 
elvesztette, azért lolja mindig és mindenütt előtérbe a 
maga torz igényét az egyedüli keresztyén elnevezésre, s 
azért tartja fenn a viszonyokhoz mért szelídebb vagy 
erőszakosabb formában a hitre gyakorolt kényszert. Pedig 
a keresztyénség a szabadság vallása, mely a lelkiismeret 
kérdéseiben, az Istenhez való személyes viszony, az 
Istennel való életközösség dolgában mindennemű kény-
szert és hatalmi rendszabalyokat feltétlenül kizár. Ez 
emeli ép a keresztyén embert szédítő magas méltóságra, 
melyben neki — miként Pál apostol mondja — minden 
szabad, de épen mint keresztyénnek, nem minden illik, 
nem minden felel meg az ö keresztyén méltóságának Isten 
által szabott s a Krisztus által mutatott hivatásának. 

A keresztyénség tényleg a szabadság vallása volt 
sok évszazadon keresztül. Az apostoli és egyházi atyák 
a hit és erkölcs dolgában a lehető legteljesebb szabad-
sággal tanítanak, okoskodnak, Ítélnek. Sohasem volt a 
keresztyénség szabadabb szellemű, mint a kanonizáló és 
dogmaiizáló zsinatok elöU és alatt. De ez természetes is 
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mert akkor a ker. egyház még nem uralkodó, hanem a 
szabad vallásgyakorlat jogáért küzdő egyház volt. S a 
hol még ezért küzdeni kell, — látjuk ezt a Németország-
ban most folyó vallásügyi országgyűlési tárgyalásokból, 
— még ha mindjárt ultramontán szellemű is, minden 
egyház a szabadság igéjét hirdeti, csakhogy győzni tudjon. 

Tertulliánui a 2-ik században igy ir: »Vallástalan-
ság az, ha elveszik tőlem az istenség szabad választásá-
nak jogát, hogy azt ne tisztelhessem, a kit akarok és 
óhajtok, hanem a kinek tiszteletére kényszerítenek. Maga 
az ember se kivánja maga iránt a kényszerített tiszteletet* 
(Apolog. c. 24.). Másutt ismét: »Az embernek természe-
tes joga, hogy vallásos tisztelete tárgyát megválaszsza. 
A mi a vallás érdekében alkalmazott kényszerből szár-
mazik, nem vallás az többé*. (Ad Scapulam c. 2.). 

Lactantius a 3-ik században azt mondja: »Mire 
céloz a kényszerítés és az erőszak? Hiszen a vallásról 
van tán szó, a mit pedig nem lehet kényszeríteni! Ne 
alkalmazzák az erőszakot, hogy megfélemlítsenek, hanem 
a szeretet szavait, hogy meggyőzzenek. Vérengzés és 
kegyesség különböző dolgok; igazságot és kényszert, igaz-
ságosságot és kegyetlenkedést egy födél alá hozni, hiába-
való törekvés. Megengedem, hogy a vallást meg kell 
védeni, de azzal meg nem védi senki, ha kivégzi, a ki 
ellene mond. Ha vérontással és máglyával akarod a val-
lást megoltalmazni, bemocskolod és megsebzed ugyan, de 
meg nem védelmezed. Ha van a mi a szabad meggyőző-
dés dolga, úgy a vallás az«. (Divin. instit. V. 20.). 

Athanasius a IV-dik században hasonlókép nyilat-
kozik : »Az igazságot nem karddal és buzogánynyal, 
hanem tanítással és intéssel kell prédikálni. Az arianzimus 
a vallás terjesztésének új módját gyakorolja: mivelhogy 
igazsággal nem győzi, erőszakhoz nyul. Tőrrel és kötéllel 
fogdossa a híveket, fényesen igazolva ezzel, hogy egy-
általán nem vallás. Mert a vallásnak az a sajátsága, hogy 
a kényszerítést meg nem tűri, hanem meggyőződésen épül. 
Isten nem kényszerít, hanem meghagyja az akarat sza-
badságát*. (Ad solitariam vitám agentes.) 

Ilyen volt az első keresztyén századok szelleme 
mindaddig, mig a római katholicitás történetileg kifejlett 
fogalmát a keresztyénség mérhetetlen kárára meg nem 
alkották. A pápaságban tetőpontjára jutott romanizmus és 
az igazi krisztusi keresztyénség egymástól mindinkább 
eltávolodott, s ma már egy azon úton legfölebb ha szembe 
találkoznak. Nem akarjuk a r. katholicizmustól a keresz-
tyénséget egészen elvitatni, mert nem akarunk az ő hibá-
jukba esni; de az tény, hogy a pápás egyház történetileg 
megalakult szelleme, ködös, tömjénfüstös légköre, különösen 
azoknak, kik benne élnek, a tiszta látást szinte lehetet-
lenné teszi, megengedni meg elveinél fogva nem engedheti. 

Nem csoda hát, hogy ha a keresztyénség leggyászo-
sabb tévedését, az inquisitiot ma nemcsak a r. katholikusok, 
hanem az ultramontánizmus szépen hangzó hazug jelszavai-
nak, sohasem követett csábító elveinek, megtévesztésre 
szánt kijelentéseinek hitelt adó protestánsok is helytelenül 
ítélik meg. Igy pl. a német centrum-párt egyik oszlopos 

embere Loe Félix báró 1896. március 2-án a porosz 
képviselőházban igy beszélt: »Uraim! Az egyik, a spanyol 
inquisitio ama titkos mórok és zsidók ellen irányult, kik 
magukat keresztyéneknek adták ki, de szivükben még 
mindig mórok és zsidók maradtak. Állami intézmény 
volt az, mely állami módon tárgyalt és állami, a javakat 
és a testet sújtó anyagi büntetéseket szabott ki. Ezt az 
inquisitiot uraim a r. kath. egyház sohasem helyeselte, 
hanem mindenkor elitélte. Egészen más uraim az az 
inquisitio, melyet a pápák Rómaban léptettek életbe. 
Az egyháznak s különösen a pápának, mint az egyház 
fejének kötelessége az igazságoknak ama hitbeli] kincseit, 
melyeket a Krisztus rábízott, híven megőrizni, miért is 
az egyháznak és pápának kötelessége megfigyelni az élet-
nek minden irányú jelenségeit. Hogy ez megtörténhessék, 
azért állította fel a pápaság az inquisitiot, mely azonban 
nem testi megtorlásokat alkalmaz, nem is pénz- és jószág-
büntetéseket szab ki, hanem legfölebb az egyházi, sz<llemi 
cenzúrát alkalmazza.« 

Hogy ez a kijelentés elejétől végig homlokegyenest 
ellenkezik a történeti tényekkel; hogy ez a felfogás hamis, 
azt bizonyítani sem kellene, ha ezek az ultramontán 
hazugságok a történeti Ítéletet mindenütt meg nem hami-
sították volna már. Legyen elég e tekintetben az »Egyet-
értés« egyik legutóbbi számában megjelent »Közéletünk* 
cimű, mindenkor tartalmas és tanulságos cikkben, protes-
táns irótól hangoztatott ama merőben hamis kijelentésre 
utalnunk, mely szerint az inquisitio nem vallási és egyházi, 
hanem politikai és állami intézmény volt, melyért sem 
általában a r. kath. egyházat, sem különösen a pápasá-
got felelősség nem terheli. 

Az ilyen ítéletekre vonatkozólag helyesen mondja 
Hoensbroech: »E szavak magukban foglalják mindazt, 
a mit ultramontán körökben az inquisitióról tartanak. Az 
ultramontán történetírásnak, miként egyebekben, úgy ebben 
a kérdésben is sikerült az igazságot a hazugsággal tel-
jesen elnyomni. E hazugság úgy megvetette a lábát, hogy 
nemcsak a róm. katholikusok maguk mondják utána és 
védelmezik optime fide, hanem még a nem r. katholikusok 
is elhiszik«. 

Az igazság azonban az, hogy az inquisitio a pápa-
ság által létesített vallási intézmény volt, s mihelyt ilyen, 
a szó szoros értelmében >hitbiráskodás«, a lelkiismereten 
való zsarnokoskodás. S midőn ezt a pápaság és a r. katho-
likus keresztyénség létrehozta és gyakorolta: vétkezett 
nemcsak a keresztyénség, hanem az ember és Isten ellen 
egyaránt, mint a kinek itélő jogaiban ravasz és gonosz 
módon garázdálkodott. Az egyház az inquisitio gyakorlása 
által visszaélt hivatásával és helyzetével; megsértette az 
ember méltóságát, a mikor a vagy — vagy irtózatos kér-
dése elé állította; megtiporta a keresztyén ember, de sőt 
általában az ember legtermészetesebb jogait, a mikor a 
maga egyéni igazait a körén kivül állókra is rá akarta 
kényszeríteni. 

Az inquisitio lényegének és a pápaság ebben való 
bünrészességének hiteles r. kath. okmányok alapján való 



kimutatása képezi Hoensbroechnak a pápaságról irott nagy 
és jelentős müve egyik fontos részét. Kimutatja, hogy az 
inquisitio teljesen r. katholikus vallási célokat s nevezetesen 
pápás hatalmi érdekeket szolgált; bebizonyítja, hogy »az 
inquisitio által árként ontott embervér teljesen és kizáró-
lag a pápaság rovására esik, annyira, hogy a történeti 
igazságnak mindenben megfelelő az az Ítélet, hogy a 
> Krisztus helytartói« századohon át egy rablógyilkossági 
rendszer élén állottak, oly rendszer élén, a mely ép a 
legvirágzóbb népek között minden háboriínál több nyo-
mort, Ínséget és pusztulást okozott, s a keresztyén nevet 
hallatlan módon meggyalázta«. 

Tévedés, illetőleg a jezsuiták által szándékosan és 
tervszerűen terjesztett megtévesztés tehát azt hinni, hogy 
az inquisitio nem volt a pápaság dolga ; de tévedés az is, 
ha ismét csak a pápaság mentségére és a történeti igaz-
ság ellenére megkülönböztetik a politikai és a vallási, 
az általános és a részleges, a külső viszonyokra kiter-
jedő és a szellemi körben maradó inquisitiot. »Csak 
egyetlen inquisitio létezik : a pápai. Beszélnek püspöki és 
baráti római és spanyol inquisitioról. Ez elnevezéseknek 
annyiban van jogosultságuk, a mennyiben az inquisitio 
tevékenységének közvetlen eszközét vagy közvetlen szin-
terét tartják szem előtt. De ha az inquisitio lényegéről, 
okozóiról és a vele járó felelőség viselőiről van Szó, akkor 
igazság szerint csakis pápai inquisitioról beszélhetünk«. 

Igy szól Hoensbroech gróf, ki évtizedeken át a 
jezsuita történetírás szolgálatában állott, s kit épen kijelölt 
munkaköre, a pápaság története indított arra, hogy ott 
hagyja a hazugságok ügyes és imponálo rendszerét, s 
kitéve magát a legalávalóbb vádaknak, sőt életveszélynek 
is, kilépjen a jezsuita-rendből, ki a jezsuita ultramontániz-
mus szellemével telt r. katholicizmus kebeléből, s az évtize-
deken át gyűjtött hiteles adatok alapján és idézésével 
megírja a pápaság igazi történetét. Hiszen a jezsuita 
kollégium is ezzel bizta meg őt; de természetesen nem a 
való igazság, hanem a pápaság érdekeinek szemmel tar-
tását kívánva tőle. 

Ma, a mikor az ultramontánizmus mindenütt, de 
különösen, nálunk megindította és nyiltan, erőteljesen, a 
siker biztos hitével vezeti az élet-halál harcot minden 
ellen, a mi nem ultramontán; ma a mikor a pápás egy-
ház az igazság, haladás, felvilágosultság minden vívmá-
nyát es összes érdekeit meghamisítani igyekszik: önmagunk 
és az égész keresztyénség, de sőt az egész társadalom 
iránt való kötelességünk leleplezni az alattomos és az 
eszközökben épen nem válogatós ellenséget s múltjában 
is, jelenében is felderíteni az igazságot s megnyugtatni 
gonosz szellemét. A mult már-már elferdített igazainak 
felderítésénél megbízható útmutatónk lesz Hoensbroech 
gróf könyve, melynek olvasása közben a szerzett törté-
neti igazságokról közhasznú dolog lesz beszámolnunk. 

(Folyt, köv.) Haffay Sándor, 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A z imádkozó nő. Imádságok és elmélkedések protestáns nők 
számára. Irta Csiky Lajos debreceni theologiai tanár. Budapest, 
1900. Hornyánszky Viktor kiadása. 16-od rétben 323 lap. ára csi-
nos vászonkötésben 2 korona. 

E könyv írója előnyösen ismert munkása az áhi-
tatossági irodalomnak. Irt imádságtant, a melyben az 
imádság elméletét fejti ki; irt Stark után »Hit, remény 
és szeretet* cim alatt egy olyan imádságos könyvet, a 
mely a Szikszay-féle »Keresztyén tanítások« mellett a 
legelterjedtebb magyar kálvinista áhítatossági könyv 

Megvallom, hogy ily előzmények után Csiky leg-
újabb imakönyvét nagy várakozással vettem kézbe és 
bírálásánál magas mérték alkalmazására érzem magamat 
kötelezve. Nem mondom, hogy várakozásomban nagyot 
csalódtam, de őszintén meg kell vallanom, hogy »Az 
imádkozó nő« nem elégít ki minden tekintetben. 

Az öt szakaszra osztott imakönyv az I-ső szakasz-
ban hétköznapi elmélkedéseket és imádságokat, a II-ikban 
vasárnapi és ünnepnapi imákat s elmélkedéseket, a 
III-ikban a családi életre vonatkozó imádságokat, a 
IV-ikben a nők kedélyvilágáról való elmélkedéseket, az 
V-ikben az élet különböző viszonyai között használandó 
imádságokat foglal magában. — Mint a címjegyzék mu-
tatja, a keret elég jó és a tartalom eléggé változatos. 

Az imádságok közé szőtt elmélkedések az illető 
alkalom vallás-erkölcsi eszme- és érzületvilágába vezet-
nek be és mintegy előkészítésül szolgálnak az imádkozás 
hangulatára. Ezekben az elmélkedésekben szerző helyes 
hitelvi álláspontra helyezkedik, bibliai és protestáns eszme-
körben mozog, s ha itt-ott kissé száraz és elvont is, de 
egészben véve lényeges hibába nem esik, se tartalmi 
szempontból, se a szerkesztést és irályt tekintve. Sőt a 
bibliából vett szép példákkal és találó idézetekkel nem-
csak előnyösen élénkíti az elmélkedéseket, hanem több 
ízben nagyon sikerülfen szemlélteti a nők vallásos életét. 

Még nagyobb elismeréssel kell kiemelnem a lV-ik 
szakaszbeli önálló elmélkedéseket a nők kedély világából, a 
melyek a gyöngédség, bizalom, szeretet, remény, hit, türe-
lem, önfeláldozás, lemondás és jótékonyság érzelmeit ismer-
tetik, elemzik, fejtegetik. Ebben a szakaszban sok értékes 
reflexió és elmélkedés található, a melyek tényleg iga-
zolják szerzőnek az előszóban közölt ama szavait, hogy 
lélektani tanulmányai közben különös előszeretettel for-
dult a nők kedélyvilága felé. 

Magokon az imádságokon kevésbé látszik meg a nők 
pszichológiájának különös tanulmányozása. A külső élet-
viszonyok a női élet szükségei szerint vannak összeválo-
gatva, de a lelki világnak azt a sajátosságát, a nők amaz 
érzelemvilágát, a mely ezt az imádság-gyűjteményt speciális 
női imakönyvvé tehetné, szerző nem tudja elég jelleg-
zetesen kidomborítani. Hiányzik könyvéből a nőies szellem, 
báj és gyöngédség igazi himpora. 



Imádkozási modora külsőleg biblikus. A biblia szó-
lamait , szép frazeológiaját és kenetet s ikeresen érvénye-
síti k ö n y v é b e n ; b izonyos szónokiasság, lendület és forma-
érzék sem vitatható el imádságaiból . És mégis ebben a 
könyvében Csíky nem tudja a bibliai kegyességnek azt 
az erejét, bensőségét és közvet lenségét megszólaltatni , a 
mely p. a Stark-féle imakönyvet annyira kedveltté teszi. 
Az építő, erősítő vigasztaló és fö lemelő erő, a melyet 
egyedül csak az evangél ium ad az imádkozó léleknek, 
nem oly eleven és bensőségteljes , mint a »Hit, remény 
és szeretet*-ben. 

A logikai szerkezetre is megjegyzést kell tennem. Hibá-
nak tartom, hogy imádságaiban nem elég erős az eszmei 
egység. Érzelmeit és gondolatait nem tudja kellően kon-
centrálni: ugrál, csapong, ide-oda szállong, a mi nagyon 
zavarja, nem egyszer kizárja az érzelmi és gondolati 
egységet, az egységes áhítatos hangulatot. Már pedig, 
miként a jó lírai köl teményben az egységes érzéskeltés, 
az egységes hangulat - támasztás a fődolog: úgy az imád-
ságnál is az a lényeges és mindent befoglaló, hogy erő-
teljes. egységes áhítatot és egységes építő hatást ke l t sen; 
hogy Istenhez szárnyaltassa és az ő kegyelmével megerő-
sítse, megnyugtassa és megelégítse a lelket. 

Mindent összefoglalva, Gsíkv női imádságos k ö n y v e 
nem éri föl a Tompa- , Székács- , Dobos- vagy Szász Károly-
féle női imakönyvek s z ínvona lá t ; ezeknek az értékét és 
mértékét nem üti meg. De teljességgel nem gyengébb az 
átlagos női imakönyveknél és korántsem vitatható el tőle 
a t isztességes középszerűség irodalmi értéke. Sőt az olyan 
igénvü és izlésű nő, a ki a helyesen okoskodó, inkább 
oktató, mint érzelmes, inkább áradozó, mint tömör imád-
kozási módot szereti: a Csíky imakönyvét esetleg még 
értékesebbnek fogja találni, mint én, a ki az imádságban 
az évangél iumi buzgóságot és melegséget becsülöm leg-
többre. 

A munka kiállítása nagyon csinos, betűi, n y o m á s a 
szépek, ára jutányos. A házi áhítatosság gyakorlására 
a lkalmas munka és ebből a szempontból ajánljuk is a 
megvételei . De ha valaki annak a rosz szokásnak hódolva 
akar imádságos könyvet venni, hogy énekeskönyv helyett 
a templomba vigye s az éneklés alatt és helyett lapoz-
gassa annak sem a Csíky, sem senki imakönyvét nem 
ajánljuk; mert a női imakönyvek nem arra valók, hogy 
úri hölgyeinket a templomi énekléstől e lszoktassák. A tem-
plomi éneklésben való részvételre gondosabb val lásoktatás 
által egyenesen rá kel lene szoktatni a női közönséget . 
Az is o lyan régi jó protestáns szokás, a melynek felújítása 
egyik különös feladatát képezhetné az egyházi élet fel-
lendítéséért buzgólkodó törekvéseknek. 

V. F. 

B E L F Ö L D . 

Mit tegyünk?! 
(Tájékoztató felhívás az .Erdélyi ev. ref. egyházkerület Egyházi 
értekezlete* Igazgató-választmánya részéről egyházközségeink lelké-

szeihez és elöljáróságaihoz.) 

Mit tegyünk, hogy egyházunk bajain s e g í t s ü n k ? ! 
Mit tegyünk, hogy erdélyi hazarészünkben, hol a magyar 
nemzetiség és református egyház, közhaladás és protes-
tant izmus szinte egyjelentésü dolgok, a felvilágosodott 
protestáns gondolkozás terjesztése által erősítsük a m a -
gyarságot és a magyarság által építsük református a n y a -
szentegyházunkat , a nemzeti és polgári s zabadságnak , a 
haladásnak és fe lvi lágosodásnak századokon keresztül ki-
próbált m e n t s v á r á t ? ! 

Mit tegyünk, hogy fejleszszük az evangél iumi protes-
táns, a református öntudatot, közszellemer, hogy éleszszük 
és ébrentartsuk egyházi együvétartozásunk érzetét, anya-
szentegyházunk és tagjai — a Krisztusban testvéreink — 
iránti érdeklődő gondoskodást ; hogy elősegítsük vallás-
erkölcsi életünk fe j lődését?! Mit tegyünk, hogy a kik a 
Krisztus testének — az ő igaz anyaszentegyházának — 
tagjai vagyunk, céltudatos, közös munkára tömörüljünk, 
hogy ne legyen e testben senki »holt tetem*, hanem élő 
tag m i n d e n k i ? ! Mit tegyünk, hogy református egyházunk 
»egyetemes papság« elvének megfelelően, minden e g y e s 
tag sáfárkodhasson és sáfárkodjék is azokkal a tálentu-
mokkal és azoknak a kegye lemajándékoknak természete 
szerint az Ür országának építésében, melyeket a Kegyelem 
Istene neki a jándékozot t? Mit tegyünk, hogy ki-ki meg-
tartván hivatását és munkakörét , melybe a bölcs Gondvise lés 
állította, ügy végezze saját munkáját — a m á s i k é b a n nem 
kontárkodván, — hogy abból mégis a testnek, Krisztus 
egyházának növekedése , külső és belső gyarapodása szár-
mazzék ? ! 

Egy s z ó v a l : mit tegyünk, hogy anyaszentegyházunk 
egész társadalma megmozdul jon , megelevenedjék s az egész 
egy harmonikus val lás-erkölcsi é s egyházépí tő tevékeny-
ségbe folyjon össze, a melyben midőn mindenki követi 
egyfelől az egyéniségében nyi lvánuló isteni e lhivatás belső 
hangját : ugyanakkor a gyülekezeti megbízatás és e lhívás 
külső pecsétjével is el látva legyen ? ! 

Mit tegyünk ? ! És hogyan tegyünk ? ! E kérdések 
tisztázására, e szmék termelésére, a munkásság irányítására 
alakult az egyházkerületi Egyházi értekezlet . Erdélyi haza-
részünk hivatalra és hivatásra nézve egyiránt legkiválóbb 
református férftai a püspök úron és status-kurátorokon 
elkezdve, vesznek részt e munkában. 

Ez értekezlet Igazgató -vá lasz tmánya az egyháztár-
sadalmi bizottság indítványára elhatározta, hogy azon 
tanulmány alapján, melyet Molnár Albert theol. tanár 
»Egyházi életünk fejlesztésének eszközeiről* irt, egy Tá-
jékoztató felhívás bocsáttassák ki egyházközsége ink lelké-
sze ihez és presbitériumaihoz, az egyháztársadalmi munká-
nak már ez év adventjében való megkezdése iránt. 

Ez utasításnak teszünk eleget; midőn az alábbiakban 
felmutatjuk, hogy 1. mit t együnk? és 2. hogyan t e g y ü k ? 

I. Mit tegyünk? 

1. Rendezzünk Református egyházi felolvasó- és 
társas estéket, a szükséghez és a lkalomhoz mérten, külö-
nösen az adventtől húsvétig terjedő időben. Az a lkalmas 
helyen (főleg iskolákban) tartott fe lolvasó estéken ének, 
szavalás , zene s hasonlók kiegészítésével , arra a lka lmas 



egyének, de mindenesetre világiak is tartsanak felolvasá-
sokat, szabad előadásokat, egyháztörténelmi, vallás-erkölcsi, 
társadalmi s a jelenlegi protestáns egyházi életet érdeklő 
kérdésekről, elméleti és gyakorlati szempontokból, lehetőleg 
előre megállapított tervszerűséggel. 

A társas estéken a nemesen szórakoztató időtöltések 
közben (kötő, fonó stb.) beszéltessék meg az egyházi élet, 
annak fejlesztése módja, bajai és orvosszerei s propagál-
tassanak a javítás eszközei 

2. A szükséghez és alkalomhoz képest rendezzünk 
»Szeretetvendégségeket*, pl. a reformáció emléknapján, 
húshagyón, karácsony és húsvét szombatján, a hol gazdag 
és szegény együtt részesül a közös asztal s az ezt meg-
előző szivet-lelket vallásosait emelő beszéd és beszélgetések 
áldásaiban. 

3. Fordítsunk gondot a vallás-erkölcsi élei tisztasá-
gának felügyeletére, megóvására és fejlesztésére, híveink 
feddhetetlen életére, egyháziasságára, templomba járására, 
az eltévelyedettek jó útra térítésére, a sakramentumokkal 
való rendes élésre, a házassági egyházi áldás és szertartások 
igénybevételére stb. 

4. Gondosan őrködjünk egyházunk és felekezetünk 
érdekei és jogai felett, akár a politikai, akár vármegyei 
és közigazgatási, akár társadalmi és iskolai téren, hogy 
az állam törvényeiben lefektetett felekezetközi jogegyenlőség 
megtartassék, vagy megsértetvén, orvosoltassék. Különösen 
legyünk éberek a házasságkötéseknél, a születendő gyer-
mekek vallásának megállapításánál és használjuk fel ér-
dekeink megvédésér a törvény minden szabados útját. 

5. Tartsuk figyelemmel hitsorsos gyermekeink okta-
tását s különösen egyházias vall ás-erkölcsi neveltetését. 
Szorgalmazzuk az iskolába járást, igyekezzünk segíteni 
az ezt akadályozó szegénységen és ruhátlanságon, mozdít-
suk elő a tehetséges gyermekek megfelelő pályán való 
kiképzését; fordítsunk gondot az egyházi ének- és vallás-
tanításra, a gyermekeknek a gyülekezeti istentiszteleteken 
való pontos és munkás részvételére, a hidegebb évszakokban 
külön gyermekistentiszt el etek tartására, a reformáció em-
lékünnepének istentiszeteleti és egyházias megünneplésére. 

6. De gondot kell fordítanunk felnőtt ifjúságiink 
lelki életére is. Korukhoz és helyzetükhöz méltó szórakozá-
sok mellett, ki kell jelölnünk számukra az egyházi életben 
teljesítendő munkakört is. A lelket nemesítő dal, zene s 
nemes mulatság gyakorlása mellett az egyházközségi ifjú-
sági szervezetekben volna legjobban megoldható a velük 
szemben gyakorlandó lelkipásztori gondozás, és önként 
kínálkozik, hogy ezekre volna első sorban bízandó tem-
plomaink, cintermeink, temetőink rendezése, tisztántartása 
gondozása és megfelelő szépítése. 

7. Kántoraink és tanítóink vezetése mellett alakítsunk 
egyházi dalkarokat (akár férfi-, akár nő-, akár vegyes 
karokat), a melyek első sorban egyházi énekeinket gyakorol-
ják, templomban, temetésen, ünnepélyeken szerepeljenek, 
s akár egyszólamú, de korrekt éneklésükkel segítsenek 
gyülekezeti énekügyünk felvirágoztatásán, megkedveltetésén. 

8. Szervezzünk református olvasóköröket, népkönyv-
tárakat, terjeszszük a protestáns és református vallásos 
iratokat, újságokat, naptárakat, hogy ezek által is terjedjen 
és erősödjék a protestáns vallásos gondolkozás felvilágo-
sodás, élet- és világnézet. Vegyünk igénybe ezekhez saját 
erőnkön túl a m. kir. földmivelésügyi miniszter és az E 
M. K. E. támogatását a népkönyvtárak tekintetében. 

9. Fel kell karolni a szegények, árvák, aggok, bete-
gek, elhagyottak, ügyefogyottak ügyét; felkeresni, megláto-
gatni, bajaikat kitudni, pártfogolni, gyámolítani, gondozni 
őket anyagilag és az evangélium vigasztalasával egyaránt. 
E pont különösen felhívja figyelmünket, keresztyén lelkü-

letünket. Ha az Isten anyaszentegyháza is elhagyja ezeket 
a szerencsétleneket: ugyan hol van számukra menedék?! 
Itt egy árvát helyezhetünk el örökbe, amott jó családok 
gondjaira bizhatjuk csekély segedelemért. Talán felébred 
a jobbak, tehetősebbek lelkiismerete is és teremthetünk 
szegény-, agg-menházakat, árvaházakat, szerényebb beteg-
ápoldákat is. Csekély kezdetet is segít a jó Isten, és a 
világon számtalan példa mutatja, hogy mit tehet e téren 
a szegény gyülekezet is. Csak kezdjük, csak szervezzük 
ezt a dolgot kivétel nélkül mindenütt! Hisz' ha egyéb nem, 
a zsinati törvény is kötelez erre! 

10. Nem kis gondot kell fordítanunk az anyagi 
megélhetés eszközeinek teljesítésére is. Jó magyar népünk 
s köztük nem utolsó helyen a kálvinista magyar és szé-
kely ijesztő mérvben szegényedik. Ez a baj felköltötte már 
az állam figyelmét is. Az állam támogatja a takarékos-
ságra alapított, uzsoráktól mentesítő 'Hitelszövetkezeteket', 
a melyek az országos Hitelszövetkezet tagjai; buzdít és 
utasításokat ad terményeink értékesítésére a kisgazdák 
községi szövetkezése útján ; földmives népünknek a téli idő-
ben szakszerű előadásokat tartat az okszerű gazdálkodás-
ról, háznál folytatandó egyszerűbb, de jövedelmező ipar-
ágakat (kosár, szalma-fonás, kefekötés, faragas, játékszerek 
stb.) készséggel taníttat néptanítóink vagy vándortanítók 
által. Minden effele kínálkozó eszközt meg kell ragadnunk, 
mert népünk anyagi jóléte bár nem biztosítéka, de támo-
gatója a szellemi és erkölcsi emelkedésnek. 

11. Még csak egy pár dologra hívjuk el a figyelmet, 
a miket különösen városi gyülekezeteinkre nézve tartunk 
rendkívüli fontosnak. A felserdült ifjúság gondozását érinti 
mindenik és pedig az élethivatások szerint egyik a tanuló, 
másik az iparos és különösen iparos-tanonc, a harmadik 
a szolgálattevő cselédség gondozását. 

A teendők előszámlálva; most már a második kér-
dés előtt állunk, t. i. hogy mindezeket 

II. Hogyan végezzük? 

Feleletünket e kérdésre általánosságban abban adjuk 
meg, a mi kifejezésre jutott, úgy az Egyházi értekezlet 
alapszabályaiban, mint az e kérdésről tartott értekezésben, 
hogy a megvalósítás és a munka kivitele ne egyesek ön-
kéntes szabad vállalkozására bizassék, hanem az egy-
házközség hivatalos testülete, a presbitérium alkosson ezekre 
egyházközségi szervezeteket, a melyek a presbitérium 
felügyelete, anyagi és erkölcsi támogatása és irányítása 
mellett működjenek a számukra kiielölt munkakörben. 

1. Az egyháztársadalmi munka alaposabb végez-
hetésére az egynél több lelkészszel bíró gyülekezetek, leg-
alább e célra, annyi parókliiára osztandók, a hány lel-
kész ott Működik. A nagyobb gyülekezetek e parókhiái 
és az egy lelkészszel biró egyházközségekben azután a 
presbitérium meghatározza a * Körök* számát, területét 
és nevét (felső, alsó, közép; vagy kétvizköz, Szentgyörgy-
utca stb.). Aztán minden ilyen körbe kiküld egy, — lehetőleg 
ott is lakó presbiteri, ki ily megbízott *diakónus-presbi-
ícr«-nek nevezhető, a ki ott összehiván alkalmas időben 
és helyen az illető körben lakó református férfi család-
főket, kiknek gyűlése maguk közül bizonyos szükségszerinti 
számú (3, 5) tagot — nevezzük »diakónus*-riak — választ, 
kiknek külön-külön való és közös munkamezeje lesz a 
teendők 3., 4., 6., 7., 8. pontok alatt felszámlált munka, 
az 1., 2., 9., 10. p. alattiakan való segédkezés a bizottság-
nak vagy lelkésznek. 

2. E családfők férfi organizációja mellé sorakozik, 
az annak mintajára alakuló parókliiális vagy egyházköz-
ségi női szervééit, a mely esetleg valamely kiváló ref 



történeti nőalakról is nevezheti magát. Az egyháznak a 
lelkész által összehivott összes felnőtt női egy egyházköz-
ségi (parókhiabeli) női választmányt alakítanak. A választ-
mány tagjai közül egy-egy a presbitérium által megálla-
pított körök szerint (lakóhelyüknek lehetőleg megfelelően) 
a körök női szervezetének élére állíttatik, a hol a kör 
nőlakosai által választott bizonyos szükségszerinti számú 
(3. 5) tag segítségével ugyanazt a munkát végzik a nőkre 
vonatkozólag, mint a »diakónusok« a férfiakra vonat-
kozólag. 

3. Az egyházközségi ifjúság szervezetére nézve is a 
Molnár Albert első értekezésére utalunk, megjegyezvén, 
hogy az ifjúsági körök is összeessenek a presbitérium 
által megállapított körökkel. 

4. A felnőtt ifjúság hivatáskörök szerinti szer-
vezésére nézve különösen ajánljuk az iparos-tanonc és 
cseléd-ügy felkarolását elnökünk második felolvasása értel-
mében és útmutatásai szerint. 

* * * 

Midőn megbízatásunkhoz képest e Tájékoztató fel-
hívásunkat (a melyben a hivatkozott részletekről a nagyt. 
lelkész urak könnyen nyújthatnak további felvilágosításo-
kat) van szerencsénk a T. T. Kebli-tanács (presbiterium)-nak 
megküldeni, legyen szabad kérnünk, hogy ezen egész 
ügyet bölcs tanácskozásuk tárgyává tenni s az illető 
egyházközség helyzetéhez és viszonyaihoz találó részeket 
lehetőleg elfogadni és megvalósítani kegyeskedjék, még ez 
év adventjében. Hogy ezáltal induljon egy erőteljes, hatal-
mas, egyházunk tagjainak minden rétegét átható és mun-
kába állító mozgalom, mely megeleveníti az elernyedt 
tagokat, megtartja a veszendőket, felvirágoztatja egyhá-
zunkat s vele erősíti erdélyi magyarságunkat. 

A megkezdett és végzett munkákról és ez irányban 
szerzett tapasztalatairól annak idejében kérjük szives 
jelentését megtenni az egyházmegyei értekezlet elnöksé-
gének, melyről majd tudomást szerez az egyházkerület s 
általa a főtiszteletű és méltóságos püspöki hivatal is. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházi értekezlete 
igazgató-választmánya nevében: 

Kolozsvárit, 1900. november 25. 

Molnár Albert, Nagy Károly, 
egyh. elnök. egyh. titkár. 

MISSZIÓÜGY. 

Titkári jelentés 
a budapesti ev. ref. ifjúsági egylet műküdéséről az 1900-dik 

évben. 

Tisztelt közgyűlés! 
Mig csak a részleteket, a mindennap történetét lát-

tam egyletünk életéből, sokszor a félelem fogott el, hogy 
talán keveset teszünk, nem haladunk. Nem egyszer pedig 
az aggódás halkítá szivem verését, hogy talán nagyon 
is rohamosan törünk előre, a nélkül, hogy a fundamentorn 
erősen vettetett volna meg. De mikor igy végig tekintem 
az egészet, alázattal hajtom meg az Úr előtt fejem és 
hálával érzem erejét, mely ott ragyogtatja dicsőségét a 
csendes munkában és merész előretörésben egyaránt. 
Velünk volt az Úr, kétségbevonhatatlanul velünk! az 
elmúlt napokban is. 

Talán még ennyi fontos esemény, olyan nagyjelentő-
ségű tények, még egyletünk életének egyik esztendejében 
sem fordultak elő, mind az elmúlt évben. Mintha az év 
első hetének, az imahétnek áldásai kisérték volna az 
esztendő minden napját. Összeköttetéseink külföldi test-
véreinkkel, részint azok részéről történt látogatások, 
részint saját küldötteinknek a világ ev. ifjúsági egyesüle-
teinek gyűlésein Londonban és Párisban való részvétele 
által sok áldást éreztettek velünk. Mintha belekapcsolód-
tunk volna mi is abba a nagy szeretetgyürűbe, mely 
átöleli az egész földkerekségét, mindenek üdvösségének 
munkálására. 

Isten kegyelmének bizonyos jeleként, megtettük az 
első konkrét lépést az egész magyar ifjúságnak Krisztus 
zászlója alá való gyűjtésére, mikor annyi reménység édes 
hordozóját, »Ébresztő«-nket megindítottuk. Egyletünk tagjait 
komoly küzdelmet indítottak az egylet körén kivül a mér-
tékletesség ellen. Első enemű tényleges magyar munka 
hazánkban. 

De hadd számoljon be az egyszerű krónika, nehogy 
úgy láttassék mintha optimista szív mutatna rózsaszín képe-
ket a maga rajongásának vászonán. 

A XIX. század utolsó gyermekét, az 1900. eszten-
dőt, imahéttel kezdtük meg a Lorántfiy Zsuzsánna-egylettel 
kezetfogva. Felolvasó összejöveteleinket egyleti helységünk-
ben, a nyári hónapok kivételével, minden csütörtökön 
megtartottuk. De megtartottuk a hold utcai és rózsa-
ntcai imateremben is, bár nem kedvező időben, t. i. isten-
tisztelet után. Mégis a közönség nem lankadó érdeklő-
dése kisérte volt munkánkat, jeléül annak, hogy megértett, 
megszeretett minket. Azonkívül a Lorántffy Zsuzsánna-
egylettel együtt, az év első hetében, majd Húsvét előtt, 
nagyobb összejöveteleket rendeztünk. Nem hagyta érin-
tetlenül lelkünket se nemzetünk, se egyházunk öröme, 
fájdalma, hanem siettünk résztvenni ebben mi is, március 
15-én és a reformáció emlékünnepén. Az összejöveteleinken 
tartott felolvasások felölelték az ember egész eszmevilá-
gát, a bűntől az idvességig, és a mi szépet, tanulságo-
sakat mutatott tudomány, költészet, mind igyekeztünk 
lelkünk és mások lelkének gyönyörűségére felhasználni. 

Ez év szeptemberében pedig egy igen sikerült sze-
retetvendégséget rendeztünk, melynek megismétlését vál-
tig sürgetik. 

A felolvasó estélyek gazdagságáról, változatosságá-
ról számoljon be a következő lajstrom. Felolvasásokat 
vagy előadásokat tartottak a következő urak: 

Mészáros János: A prédikátor könyvéről. Kovács 
László : Történeti elbeszélés. Kovács László: Paradicsom 
és túlvilág. Vischer Sarasin : Beszéd. Ján. I. 3 5 — 5 2 . 
alapján. Gergely Antal: Bűnbánatról. Szabó Aladár: Meg-
térés. Szilassy Aladár: Az egyház legyen Krisztushoz hü. 
Makay Lajos: Egyházfegyelem. Szőts Farkas: Ev. iratok. 
Fleischer Gyula: Ev. lapok. Szabó Aladár: Házi áhítat. 
Molnár Sándor: Evangélium az iskolában. Csűrös István: 
Ifjúsági egyletek. Kovács László: A mértékletességről. 
Samu János: Balassi Bálint vallásossága, Fermaud Ká-



roly : Ifj. munka a búr harctéren. Hamar István: Jelentés 
a londoni kongresszusról. Forgács Gyula: A misszióról. 
Kovács László: A boszorkányüldözésről. Március 15-én. 
Sidó Zoltán: A nazarenizmusról. Kovács László : Március 
tizenötödikén. Forgács Gyula : Az életről. Különböző gyógy-
módok. Makay Lajos: Chiniqui élete. Forgács Gyula: 
Az újjászületésről. Kovács Lajos: Búr háború. Gergely 
Antal : A hitetlen ember szenvedése. Petri Elek: Krisztus 
szenvedése. Szabó Aladár: A hivő szenvedése. Gergely 
Antal: Mennybemenetel. Ifj. Szilassy Aladár: A gyökérről. 
Kovács László: A részegeskedés pusztításai. Modern bűnök. 
Gergely Antal : A legdrágább kincs. Szabó Aladár: Beszéd. 
Kovács Lajos: Jelentés a párisi kongresszusról. Dr. Ma-
thews: A presbvteri szövetségről. Dr. Baedecker: Az írás 
központja. Salamon J.: A biblia tanulmányozás mint az 
ev. ifj. egylet hőmérője. Losonczy Jenő: Krisztus képek. 
Kovács Lajos : Párisi élet. Samu János: Tompa vallásos 
versei. 

Még két nagyobb összejövetelről kell külön meg-
emlékeznem. A február 13-án tartott studens nagygyűlés-
ről, melyben Hamar István testvérünk előadásában gyö-
nyörködtünk, melyet a londoni kongresszusról tartott. Az 
ifj. egyletek központi bizottságának küldötte, Fermaud 
titkár, a kolozsvári theológia és a mezőtúri főgimnázium 
küldötteinek a részvéte tette még kedvesebbé ez össze-
jövetelt. E gyűlés eredménye volt a kolozsvári ref. ifj. 
egylet megalakulása. A másik pedig szeptember végén 
volt, mikor a párisi kongresszuson résztvett követünk, 
Kovács Lajos testvérünk, számolt be útjáról, nagy hatással. 

Bibliaolvasó estéinket, a rendes keddi órákban meg-
tartottuk a szünidő alatt is, Kovács László atyánkfia 
lakásán. Kimondhatatlan az az áldás, melyet e réven 
vettünk. S ha igaza van Salmonnak, az ausztráliai studens 
egyletek titkárának, mikor azt mondja, hogy az írás tuda-
kozásának mértéke a hőmérője az ev. ifj. egyl. életnek, — 
pedig igaza van, — úgy ez eslélyek látogatott volta, pezsgő 
élete haladásról, áldásról beszél. 

Külföldi testvéreinkkel való gyakoribb érintkezé-
sünkben is sok áldás szállt reánk. Első vendégünk mind-
járt az év elején hazánk régi barátja, gyakori látogatója 
Vischer Sarasin volt Svájcból, kit gyakran elhoz közénk 

hozzánk való nagy szeretete. Mint mindig, úgy most is 
erősített, buzdított bennünket. A studens-gyülés vendége 
volt Fermaud úr, a központi szövetség titkára, kinek a 
magyarországi ifj. egyletek megalakítása és külföldön 
hazánk megszerettetése körül nem csekély érdemei vannak. 
Fermaud se először járt ezúttal hazánkban, de most a 
leghosszabban. Az ő erős hite, egyszerű, szerény modora, 
francia elevensége, fiatal lelkesedése, vonzó előadása, 
lebilincselő tanúságtétele a Krisztusról ezúttal sem marad-
tak eredmény nélkül. Fáradhatatlan munkakedve (néha 
öt gyűlést is tartottunk egy nap. néhol négy-öt ezer ember 
jelenlétében) valósággal csodálatra méltó. Elnökünk, alel-
nökünk, majd másodtilkárunk kiséreteben meglátogatta 
Komáromot, Pápát, Mezőtúrt, Békést, Török-Szt-Miklóst, 
Torzsát és N.-Becskereket. Egy megerősített, egy megala-

kult és egy alakuló egylet hirdetik buzgólkodása eredmé-
nyét. Épen azért én, a ki fáradhatlan buzgalmának és 
nemzetünk, egyházunk iránti lángoló szeretetének közvet-
tanúja valék, kérem a közgyűlést, hogy mondjon köszö-
netet a központi bizottságnak Fermaud úr kiküldéseért, 
és kérje fel azt, hogy jövőben is minél gyakrabban küldje 
hozzánk őt. 

Meglátogatták még egyletünket és előadásaikkal gaz-
dagították, erősítették hitünket Würz, a bázeli misszió tit-
kára, Müller misszionárius Dél-Afrikából, Baedecker úr 
Angliából, Salrnon úr Amerikából. 

De nemcsak külföldi testvéreink kerestek fel bennün-
ket, Isten jóvoltából ez idén már mi is felkereshettük őket 
követeink által. A minek igen sok áldását vettük. Össze-
kapcsolódtunk a világ ev. ifjúságával lélekben és hitben. 
Nem csekély anyagi áldozatokkal is járt e munka, de 
szivesen tettük, mert éreztük, hogy egész nemzetünknek 
tartozunk vele, hogy ne hiányozzék onnan ő, hol az egész 
világ ifjúsága összegyűl, hogy beszámoljon munkájáról, 
melyet az ideálok ideálja, a feltámadott Jézus szolgálatá-
ban végez. Köszönet érte Hamar István és Kovács Lajos 
testvéreinknek, kik sem anyagi áldozatot, sem testi fárad-
ságot nem sajnálva, képviselték egyleteinket a messze 
külföldön. Előbbi Londonban járt a Students' Volunteer 
Missionary Association gyűlésen, hol 3000 ezer egylet 1600 
képviselővel vett részt. Kovács Lajos a diák-egyletek 
világszövetségének párisi gyűlésén képviselte hazánkat, a 
honnan szégyen lett volna hiányzanunk. Eperjes és Ko-
lozsvár társultak velünk küldötteink kiküldésében. Elha-
tározó fontosságú dolgok voltak ezek; egyfelől nemzeti 
önállóságunk dokumentálására szolgáltak a legkülönb nem-
zetek legkülönb fiai előtt, másfelől megbizonyították azt 
is, hogy anyagi áldozatokra is képes az e téren nem jó 
hirü magyar. Csak az a kár, az a szomorú, hogy hazai 
ifj. egyleteink, — nem tudni mi okból, — nem igen akar-
nak tömörülni, hogy efajta dolgokat közös áldásra végez-
hetnénk. 

A hazai egyesületekkel való érintkezésünk is gazdag 
volt ez évben és áldásos. Már említettük, hogy Komáromot, 
Pápát, Mezőtúrt, Békést, Török-Szt-Miklóst meglátogattuk 
Fermaud úrral. Békés erősödött, Mezőtúr egyletet alakított, 
Pápa készül erre. Csurgón Losonczy Jenő buzgólko-
dott, Kovács László pedig áldással folytatta az ő kezde-
ményezését. Ma már evangéliumi egylet is van ott. 

A mi azonban még nagyobb befolyással leend az 
ifj. egyletek országos munkálására, az a sajtó útján való 
működésünk. Kiadtuk az idén i.s az * Útmutató*-1 a 
Konfirmándus-egylettel; a >Bibli'ii kalauz*-1 és a k e r e s z -
tyén Hiradó«-t a Lorantfify-egylettel közösen. Majd októ-
berben megindult az »Ébresztő« tisztán ifj. egyleti munka 
szolgálatára. Nagy felelősség, nagy teher, érezzük, de meg 
kelle tennünk. Adja rá Isten áldását. 

Végül a legörvendetesebb, — legalább nekem az, — 
hogy nyolc esztendei törekvés után már-már van egyleti 
helyiségünk. Nem lesz, hanem van. A hol igazán meg-
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kezdődhetik az egyleti élet, a mely eddig csak próbál-
kozott, de fészket rakni nem tudott. 

Ime ezekkel ünnepeljük a magyar keresztyénség 
9 0 0 éves évfordulóját, ezekkel az örvendetes eredmények-
kel lépünk a XX-dik századba be. 

Meg kell azonban emlékeznem az öröm mellett bizo-
nyos szomorúságról , mely bennünket ért egyletünk titkára, dr. 
Szabó Aladár lemondásával . Szomorú benne csupán talán 
a búcsú gondolata. Mert hogy ő távozik, azt jelenti, hogy 
immáT olyan nagynak látja az egyletet , hogy ez nem 
szorul vezető földi kézre. Már feljebb tudnak nyúlni az 
ifjak, a hol egész b izonyosan megtaláljuk azt a kinyújtott 
kezet, mely »veletek marad a világ végezetéig*. Hála 
Istennek, az ifj. között az evangél ium ügye már nem 
egyeseknek vágya, álma, hanem magának az ifjúságnak 
dolga. Szabó Aladárt dicsérni ezen a helyen banal i tás 
volna, különösen nekem. Ne iktassuk az ő érdemeit 
jegyzőkönyvbe, nem holt betűk közé valók azok. Az ő 
küzdelmei , reményei , tusakodásai , munkája, csalódása, 
könyörgései , szenvedései , melyeket ez egylet érdekében 
végzett, a sz ivekbe valók. Hogy e szivek, az Önök szivei 
ifjú testvéreim, el ne felejtsék soha , hogy »sok háború-
ságok által kell nékünk az Isten országába jutnunk.* 

E n g e m is e l fog b izonyos lehangoltság, mikor utol-
szor állok Önök előtt titkári t isztemben. . Valamikor az 
volt e szivnek álma, hogy minden munkáját, szenvedését , 
küzdelmét a magyar ev. ifjúság szolgálatába ajánlhatja 
fel. Ki mindenekről gondot visel, másként végzett felőlem, 
s én hivó szavát követve megyek. N e m puszta hivatalos-
kodás emléke, de sok e lmondhatat lan gyönyör főzött e 
munkához. 

Kéréssel akarom végezni je lentésemet . Kérem önö-
ket ifjú testvéreim, hogy azt a kinyújtott jobb kezet, 
melyet Ébresztőjükben a magyar ifjúság felé terjesztenek, 
ne engedjék leesni, még ha erőszakos ütések, ha sötét 
gyanúsí tás húzná is lefelé. A másikat, melylyel külföldi 
testvéreink támogató karját fogjuk, tartsuk erősen. A Ti 
szemeitek pedig folyton az Úrra nézzenek. Az új otthont 
tegyétek Krisztus lakóhelyévé, a honnan erősödve, meg-
melegedve távozzék minden résztvevő, mert előttetek nagy 
dolog áll : az ev. munkának nemzetivé tét ie. A budapesti 
ev. ref. ifjúság még nem játszott vezető szerepet, de ebben 
kell, hogy vezetők legyetek. A jövő század boldog, tiszta 
evangél iumi ifjúsága megérdemli a küzdelmet, melyre Isten 
legjobb áldását kívánja az ifjúsági egylet 

Budapest, 1900 . december 8. 

a lázatos szolgája 

Gergely Antal, II. titkár. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Csakugyan kezd-e a biblia kimenni a divatból ? — A valódi katho-
licítás. — A merész püspök. — A kongregácionálisták problémája. — 

>Ian Maclaren« jóslata. 

»Kezd-e a biblia kimenni a d ivatból?* ezzel a kér-
déssel riasztotta föl a bibliás angol népet a Liverpool Post, 
nem kis riadalmat okozván a vallásos körökben, mert 
Angliában jól tudják, hogy a szentírás szeretete a val lásos-
ság hévmérője A Liverpool Postot a kérdés felvetésére 
azok a hírek indították, a melyek szerint Amerikában igen 
megcsökkent a biblia iránt való kereslet, elannyira, hogy 
már szálló igévé vált volna az a mondás , hogy a >bibliá-
ban nincs pénz* az elárusítók számára, mert nem veszik. 
Ezek a hírek azonban nélkülöznek minden igaz alapot. 
Okot azokra nyi lván az szolgáltatott, hogy az amerikai 
bibliaterjesztő társaság o lcsóbb városrészbe költöztette á t 
a raktárát és pedig annak következtében, hogy forgalma 
és bevétele megcsökkent az utóbbi években. Ez a tény 
azonban egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy Amerikában 
a szentírás kereslete megcsökkent vo lna . A társáság for-
galmát nem a szentírás kevésbé szeretése csökkentette 
meg, hanem az, hogy a társulat ósdi szokásokat követ 
és igy nem képes versenyezni a többi és ügyesebb biblia-
kiadókkal. Mert hogy más, ügyesebb és életrevalóbb biblia-
kiadók tudnak boldogulni és óriás forgalmat tudnak csinálni, 
b izonysága annak az, hogy az oxfordi és a cambridgei 
raktárakból ez évben már háromszor annyi szentírást 

árusítottak el, mint akármelyik e lőző esztendőben. 
* * 

* 

Az anglikán egyházat , mint tudjuk, nagyon megra-
gadta a katholicitás eszméje Még a nem rituálista angli-
kánok is szeretik magukat angol kathoiikusoknak nevezni . 
Durham püspöke, dr. Westcot t , papjai előtt, egy összejövetel 
a lkalmával új világításban mutatta föl a katholicitás fogal-
mát. Vájjon á katholicitást csak a múlttal v iszonyítva 
lehet meghatározni ? — tette föl a kérdést. Vájjon katho-
likusnak lehet e nevezni valamely vé leményt vagy gya-
korlatot, ha azt a keresztyénség fele meggyőződésből vissza-
utasítja, még pedig olyanok, a kik nagy keresztyéni munkát 
v é g e z t e k ? Indiában pl. a nem püspöki egyházak kétszer 
annyit végeztek, mint az anglikánok. A tényeket nem lehet 
eltitkolni és letagadni. A történelmi episkopátusról nem 
gondolkodhatnak k ö n n y e d é n ; de nem tagadhatják el a 
Krisztus jelenlétét azok között sem, a kik jó gyümölcsöt 
termettek. A szeretet a Krisztus tanítványainak ismertető 
jele. A reformáció és az oxfordi mozga lom egyformán az 
egyházat szolgálja; de egyik sem alkalmas azon kérdések 
megoldására, a melyek ma az egyházra nehezednek. Új 
korszak küszöbén á l lunk; Krisztusnak új eljövetele közéig. 
Az utolsó hatvan év alatt három új hatalom nyomult be 
a keresztyén gondolkodásba : a természet tudomány, a 
történelmi kritika és a szocial izmus. Ez utolsó a szó valódi 
értelme szerint az individuálizmus ellentétje. E három erővel 
s zemben csak az Isten igéjével állhatunk meg, és pedig 
úgy, hogy azt az időkhöz a lka lmazóban hirdessük, és 
igyekezzünk a keresztyén hit mélyebb kifejtésére és a 
lelkekbe bevitelére. 

* * * 

Az anglikán egyházban a rituálista papok, mint már 
többször említettük, nagyon elhatalmasodtak és s z á m b a n 
is megnövekedtek. A püspökök nagy rokonszenvve l kisérték 



R ó m á v a l kacérkodó papjaik működését, vagy, ha nem 
rokonszenveztek is velük, de nem vetettek eléjük gátat. 
Igy azután számuk és vakmerőségük nőttön-nött. Ujabban 
azonban a püspökök kezdik magukat megemberelni . Leg-
újabban Liverpool új püspöke, dr. Chawasse . egyházmegyéje 
papságával tartott első konferenciáján kijelentette, hogy 
egyházmegyéjében véget akar vetni a törvénytelen üzel-
meknek. Az ő feladata — úgymond — nem a törvény 
meghozása, hanem annak a végrehajtása. A törvényt meg 
akarja tartani és tartatni. Miután kell valami határt fel-
állítani, a meddig ő is mehet, és .miután e határpontnak 
a lehetség szerint tisztának és világosnak kell lenni: ter-
mészet szerint az érsekek végzéséhez tartja magát. A 
hol e végzést nem akarják megtartani, ott ő nem fog sem 
prédikálni, sem konfirmálni, s em segédlelkészeket kine-
vezni és onnét megvon mindennemű támogatást . Mert a 
törvénytelen üzelmek megrendítik a népben a törvény 
fensége iránt való köteles tiszteletet, -a mely nélkül sem 
az egyház, sem a társadalom fenn nem állhat. A törvény-
tiszteletben tehát a lelkészeknek kell jó példával előljár-
niok. Ha az egyházban elharapózik a törvénytelenség, 
elharapózik az ál lamban is. A törvénytelenség végered-
ménye pedig a romlás. Hogy mennyire elterjedhetett az 
anglikán egyházban a rituálizmus rákfenéje, mutatja az, 
hogy az angol lapok Chawasse püspököt, erélyes kijelen-
téséért »merész püspöknek* nevezték e l ! 

* * 
* 

Az angolországi kongregacionálisták, az egyházi , téren 
a szélsőségig vitt individualizmus képviselői nagy probléma 
előtt állanak. Korunk egyik mozgató elve, a szövetkezés 
elől ők sem zárkózhattak el teljesen. Közalapot létesíttettek 
s ennek révén az eddig egymástól független gyülekezetek 
szövetségbe léptek. A közalap ezideig még kevés jót gya-
korolt, mert az áldozatkész gazdag gyülekezeteket a segély 
nyújtásban meggátolta az, hogy a szegény gyülekezetek 
és lelkészek. >e nyakas koldusok«, függetlenségüket féltve, 
a segélyt nem vették igénybe. S viszont, az önzőbb gaz-
dag gyülekezeteknek ez a makacs függetlenségi érzet jó 
ok volt arra, hogy minden segélyezést megtagadjanak. 
Az évek óta érlelődő s most hirtelen felmerült probléma, 
mely az independens gyülekezeteket izgalomban tartja e z : 
a szövetség föntartassék, de e szövetségben a gyülekezetek-
nek és a lelkészeknek egymáshoz és a közegyházukhoz 
való v iszonya úgy szabályoztassék, hogy az egyes gyüle-
kezetek függetlensége épségben megmaradjon. 

* * * 

Az egyesülésre való törekvés, melyet a kor szel leme 
hordoz magával , még erősebben nyilvánul a többi és 
sokfé le evangél iumi felekezeteknél. Nemcsak az egyes 
felekezetek különféle árnyalatai kezdenek egymáshoz simulni, 
hanem a különböző felekezetek is. Már annyira vannak, 
hogy a »szabad egyházak* (presbiterianusok, methodisták, 
baptisták etc.) közös konferenciákat is tartanak S e jelek 
után merte dr. Watson (írói nevén Jan Maclaren) Liver-
poolban, nagy közönség tetszés nyi lvánítása mellett a 
következő jóslatát hangoztatni: »Még messze lehet az idő, 
de csaknem bizonyos, hogy eljö, a midőn csak egyetlen 
egy szabad evangéliumi protestáns egyház leszen egész 
Angliaban. Sokfele felekezet vagyunk, sokféle néven nevez-
nek bennünket, de ha kínpadra vonnanak, sem tudnám 
megmondani , hogy miben különböznek pl. a methodisták 
egyes árnyalatai egymástól , vagy mi különbség, van a 
free kirk (szabad egyház) és az United Presbiterian (egyesült 
presbilerian) egyházak között ? A presbiteriánok már 
kezdenek e g y m á s h o z közeledni: ugyanazt hallom a külön-

féle metíiódfstákról is. Úgy sejtem, hogy mire a mi gyer-
mekeink bevégzendik földi pályajukat. sokkal kevesebb 
felekezetet fognak ismerni Angliában, mint mi.« Hogy ez a 
jóslata megvalósulhasson, ajánlja: »Ismerjük meg egymást 
jobban; becsüljük meg a mi jót egymás rendszerében föl-
fedezünk; beszéljünk egymásról jót és igyekezzünk az 
egymássa l való barátságos érintkezést föntartani*. 

Hogy ez a jóslat nem alaptalan, szép bizonysága 
ann^k a Skót Free- és az United Presbyterian Church-nek 
f. év október 3 1 - é n megtörtént, e lapban már ismertetett 
egyesülése. Ezen a csapáson haladva el is kell jönnie 
annak az időnek, a mikor az angol szabad protestáns 
egyházak egy nagy és hatalmas egyházzá fognak össze-
olvadni. A kegyelem Istene hozza el ezt az időt minél 
e lőbb! 

Chr. W . után. — a — s . 

N E K R O L O G . 

Beyschlag emlékezete. 
1823—1900. 

Beyschlag megérdemli, hogy a nagy német prot. 
birodalomban és azontúl is általánosan ismert kiváló tanári 
és írói egyéniségéről Lapunk is őszinte hálával, kegyelettel 
és el ismeréssel emlékezzék meg. A németországi prot. 
egyházi és theol. irodalmi viszonyokról szóló »szemléinkben« 
1 8 8 2 óta ál landóan ő volt a forrásunk, vezérünk és mes-
terünk, az 1 8 7 6 óta oly jelesen szerkesztett »Deutsch Ev. 
Blátter* c. tartalmas és élénk folyóiratának a lapunk volt 
a visszhangja, s a mi hazai prot. tanáraink és lelkészeink 
között is sokan vannak, a kik örömmel emlékeznek erre 
a jóságos arczú, örökké mosolygó s mindenkitől szeretett 
halle-vittenbergi egyetemi theol. professorra. S bár »a 
szászok igazsága* miatt vele az utóbbi években ellentétbe 
.jutottunk, áldásos nevét s reánk gyakorolt tanári és írói 
hatását a legnagyobb tisztelettel hangoztatni soha meg 
nem szűnünk. 

Szinte typusa volt ő egy testileg erős és egészséges 
tanári egyéniségnek, ügy hogy a mult nyári félév végéig 
akadály nélkül tarthatta meg nagyon látogatott és általá-
nosan kedvelt előadásait. De már az egyetemi aulában 
tartott évszázados beszédében sejtette, hogy ő és kortársai 
az új évszázadban »keine Thaten mehr thun«, s tényleg, 
a folyó téli félévre hirdetett előadásait meg nem kezdhette, 
s 14 nappal halála előtt közvetlen környezete tisztában 
volt azzal , hogy az új századba nem fog beléphetni. 

Halála november 25-én következett be, s méltán 
fájlalják azt a nagy német prot. birodalomban. Hisz' az 
egyetemnek 2 0 0 éves jubileumán«tartott fényes rektori be-
széde az egész világon ismertté nevét, s aztán évtizedek 
óta ő volt a halle-wittenbergi egyetem legismertebb és 
l fgünnepel tebb tanára. 

Született 1 8 2 3 ban szeptember 5-én, Frankfurtban. 
A gyakorlati egyházi szolgálattal kezdte meg életpályáját 
a rajnai egyháztartomanyban, így 1849-ben Koblenzben, 
és 1850-56- ig Trierben. Ez utóbbi helyen ismerte meg azt 
az ellenséget, a mely ellen élte végéig szóval é s tollal 
oly eredményesen küzdött, már t. i. az akkoriban még 
csak ébredező klerikális ultramontánizmust. Trierből Karls-
ruhéba udvari lelkésznek hivták meg, a hol 1860-ig 
működött. Ez év őszén a gyakorlati theológia tanárának 
hivatott meg a halle-wittenbergi egyetem theol. fakultására, 



a hol hosszú időn keresztül mint akad. szónok és kiváló 
szel lemi és mélyérzésü iró szerepelt. Igy öcscsének emlé-
kezetére megírta 1 8 5 8 — 5 9 . »Aus dem Leben eines Früh-
vollendeten* c. művét , mely összes müvei között legtöbb 
kiadást ért, s nem theol. egyházi körökben is ismertté 
tette nevét. Az egyháztörténeti nevezetességre emelkedett 
badeni egyházi vi tában és élénk része volt 1 8 5 8 - b a n . 

Az egyetemen a mindinkább vénülő nagy Tholuck 
mellett c sakhamar tért nyert az akad. theol. munkásságra, 
főleg az újszövetségi írásmagyarázat terén. Hajlama és 
képessége nemsokára ezt választotta tudományos mun-
kásságának főtárgyául. Igy már 1 8 6 6 - b a n közétette »Die 
Christologie des N. T.« és 1868-ban »Die paulin. Theodicee* 
c. m ü v é t ; 1874-ben megnyerte »Christl. Gemeindeverfas-
sung in Zeitalter des N. T.« c. müvéve l a Teyler-féle 
hollandus theol. társaságnak díját 1876-ban írta meg »Zur 
johann Frage« c. müvét ; 1882-ben közzétette a Meyer-féle 
újszöv. kommentár részére az azóta több kiadásban is meg-
jelent s Jakab leveléről szóló kommentárját ; 1 8 8 5 — 8 6 - b a n 
kiadta két köletben nagyszámú tanítványai által várva várt 
»Jézus életét« s 1 8 9 1 — 9 2 hasonlóan két kötetes »új 
szövetségi theológiáját*. (Lapunkban Kenessy Béla barátunk 
ismertette.) E két studiumból tartott e lőadásait hallgatói 
a legjobban szerelték, de főleg a »Jézus életéről« szóló 
kollégiuma a legkerestetebb és legelegánsabb volt a hallei 
theol. fakultáson. A biographiai irodalomban is kitűnt az 
Ul lmann heidelbergi tanárról és badeni főegyházi taná-
csosról (1866) , és Nitzsch, nagyhírű gyakorlati theológusról 
volt tanáráról, ( 1872 ) szólló mesteri élet és jel lemképeivel. 
Utóbbit méltán nevezte »eine Lichtgestalt des deutschen 
Protestantismus*. Utolsó műve az 1 8 9 6 — 99 . »Aus meinem 
Leben* c. kiadott aulobiographiája volt, a melynek 1. kötetét 
a »Prot. Szemle* hasábjain ismertettük. Akadémiai egyház-
szónoklatait is három kötetben kedvesen vette a közönség, 
mivel azokban páratlan szépséges harmóniában jelen meg 
az evangél ium a modern tudományos műveltséggel . 

T u d o m á n y o s irodalmi munkásságát Hase jenai tanár-
hoz hasonlóan bizonyos elegáncia, f inom érzés, gondosság, 
előkelőség, szé lesebb látókör és é lénkség jel lemzi Azon 
kevés német prot. theol. írók közé tartozott, a kik az 
a lapos tartalmat e legáns német stí lusba is tudták öltöz-
tetni. Hase és Beyschlag mellett még Luthardt. lipcsei 
tanárt, i smerem szép német stilistának. Épen óriási isme-
retköre párosulva élénk és e legáns formával magyarázza 
meg azt, hogy Beyschlag á l ta lánosan ismert és tisztelt 
vagy gyűlölt nevét publicistikai és egyházpolit ikai mun-
kásságának k ö s z ö n i * Lapunkból ismeretes az udvari fő-
papi párthoz és a berlini centrumpárthoz valló el lenséges 
v iszonya és irodalmi párviadaloskodása. A mint theoló-
giailag szívvel-lelekkel az evangél ium álláspontján állott, 
ugy másrészt e l lensége volt minden theol. szűkkeblüségnek, 
intolleranciának és puszta repristinációnák, úgy hogy egy-
h á z p o l i t i k a i i g a mérsékeltebb irányú l iberál izmusnak volt 
mindvégig lelkes híve. A néhány ével azelőtt elhalt Falk 
miniszter idejében befo lyásának zenitjén állott. Akkor 
szervezte az ú. n. középpártot (»Ev. Mittelparthei«), s 
megindította harcias Deutsch Ev. Blátter-jét, ul tramontán 
reakció megnyi latkozása óta s zembe találta magát az 
ultramontanizmussal , s a prot. orth. pártoskodással , és 
hata lmasan suhogtatta folyóiratában, a zs inatokon s al-
kalmilag a politikai lapokban is az erős és olykor éles 
polémia vesszejét. Ismeretes, hogy mily élesen ítélte meg a 

* Luthardt is azt mondja róla »K.-Zetg.«-ja november 30. 
számában, hogy »Beyschlag jelentősége kevésbbé* a theológiai. mint 
inkább az egyházpolitikai téren keresendő. Az egyházi középpárthoz 
tartozott, s lelkes képviselője és harcosa volt az unió eszméjének. 
Leginkább ismerték a római egyház ellen folytatott polémiája miatt, 
a mint hogy egyik fővezére volt az »Evang, Bund*-nak, 

Canossá -ba induló Bismarck-féle egyházpolit ikát és a 
Zedlitz-féle népiskolai törvényjavaslatot , és hata lmas prot. 
agitátora volt 1 8 8 2 óta a német és svájci ókatholikus 
re formmozgalomnak. Egyházpolitikai tevékenységéve l sok 
ellenséget szerzett magának, s az ultramontán táborban 
a leggyülöletebb nevek közzé tartott. (Dr. Pe thő-Wal ther 
a »Magyar Sionban* is megtámadta) . De épen a sok 
el lenség igazolja — mint Loofs kollegája mondja — a sok 
tisztességét. Személyére nézve hozzáférhetet len volt, ki az 
igazság szolgálataban félelmet még a legfelsőb körök ré-
széről sem ismert soha sem. S z e m é l y e s ér intkezéseiben 
azonban szeretetreméltóság jellemezte. Szinte megtestesü-
lése volt a sokoldalú általános művel tségnek Költői 
lelkületéről biographiai prédikációi, költeményei (>Blu-
menstrauss*) és Godofréd c. meséi tesznek bizonyságot . 
B izonyos idealisztikus fátyol vette körül az ő egész sze-
mélyiségét. Az egyetem, a város, s nagyszámú taní tvá-
nyai határtalanul tisztelték. Méltán mondja róla Krupec 
István barátom az egyetem jubileumára kiadott >hallei 
emlékcsokrok«-ban, hogy Köstlin társával, a nagyhírű 
Lutheriróval egyetemben »nem egyszer oly fórum volt, a 
mely elé hevesen! vitatkozó liberális és orthodox, modern 
és pozitív theológusok egyaránt apellálnak. Apellálnak 
nemcsak azért, mert a nevezett két férfi, s általok a hallei 
egyetem a tudományos küzdelmekből, mint közvetítő, az 
el lentéteket egyeztető tényező veszi ki részét, de azért is, 
mert úgy Böstl in, mint Beyschlag oly eredményesen mű-
velték a tudományt , hogy annak céljához, az igazsághoz 
közelebb jutottak, mint egy némely más, K. és B.-nál 
talán diadalmasabb tekintetű s díszesebb kabátban járó 
(főleg Köstlinre vonatkozik) papja a doktrínának. 

Ez ilusztris tanár holt teteméi a máritzburgi Mag-
dolna-kápolnában állították fel, s impozáns temetése no-
vember 28-ikán folyt le az egyetemi tanács, a tanárok, 
a hallgatók, a városi tanács, a hatóságok, a képviselőház, 
az urak háza és s z á m o s régebbi tanítványai és t isztelőinek 
részvételével . A »Jézus az én b izodalmam* c. karének 
e lhangzása után kartársa Hering tarnár, a nagyhírű 
gyakorlati theológus,^ mint akad. szónok lépett a szószékre , 
és ^mindenkor az Űréi vagyunk* igék alapján tartotta a 
gyászbeszédet . E beszédben méltóképen ecsetelte az elhunyt-
nak lelkes és odaadó munkásságát a kathedrán s az iro-
dalomban az evang. keresztyénség szolgálatában. Hata lmas 
seregeket gyűjtöttek össze — úgymond — azok ellen, a 
kik az evangél iumot támadják, s így sokaknak >Wortführer 
és Herold« volt »az evangél ium szolgálatában*. Meggyő-
ződésből legbefolyásosabb é s legerőteljesebb védője volt 
az Úr tanainak, míg tanítványainak tanítója és barátja 
volt egy személyben . A .jogot és az igazságot kereste, 
buzgólkodott a nép jóléteért, szerette a német nemzetet , 
s »er w a r ein Bittér ohne furcht und Tadel, der freimüthig 
das Panier erhob, und für nic-hts die Wahrhe i t geopfert 
hátte*. Végül boldog családi életét is mintaképül állította 
oda a hivők elé, kinek élete »sonnig« volt a maga ös szes 
képességeivel és vonatkozásaiban. Bátran mondhatta volna, 
hogy tanári egyénisége harmonikus volt minden izében 
s örök büszkesége a hallei egyetemnek s a német prot. 
theol. világnak. Holt tetemeit Hering á ldása mellett a 
Neumarkt- fé le templom körüli sírkertbe helyezték, s igy 
nemsokára követte Erdmnnn, Rtehm, Jakobi és Schlott-
mann kollegáit az örökkévalóság útján. Have pia a n i m a ! 
Lapunk és o lvasó közönségünk részéről is áldassék az ő 
e m l é k e z e t e ! De különösen hálával fogja mindenkor em-
legetni az ő nagy nevét és hü evangél ikus szolgálatait a 
kathedrán s az irodalomban egyik leghívebb magyar tanít-
v á n y a : Dr. Szlávik Mátyás, 

eperjesi ev. theol. dékán-tanár. 



I R O D A L O M . 

** A Magyar könyvtár novemberi számában egy 
Jókai-füzet jelent meg, a mely Tallérossy Zebulon Min-
denváró Ádámhoz irt leveleinek szinét-javát először gyűjti 
össze. A vaskos füzethez Várdai Béla irta meg nagyon 
ügyesen a szükséges jegyzeteket. Egy másik füzet a Verga 
szenzációs népdrámáját: A Farkast-{ közli, a melyet Radó 
Antal fordított. Érdekes füzet az Ovidius-füzet is, Paulovics 
Károly dallamos fordításában, a mely prózában az Átvál-
tozások és a Naptár legszebb részeit közli. Megjelent 
Kipling Dsungelkönyvé-nek második sorzata is Mikes 
Lajos fordításában, mely a kis Maugli történetének foly-
tatását és Kipling legszebb meséjét: A Fehér fókát tartal-
mazza, mindkettőt illusztrálva. A 195. sz. a Német Elbe-
szélők Tárá-nak első sorozatát nyújtja; ebbe Alexander 
Erzsi fordította le igen szépen Paul Heysc, Hans Hoffmann 
és John Henry Mackay egy-egy hosszabb elbeszélését. A 
M. K-nak immár 195 szamra rugó teljes jegyzékét kívá-
natra ingyen megküldi a kiadó Wodianer-cég (Budapest, 
Andrássy-ut 21.). 

** Az Olcsó k ö n y v t á r Gyulai Pál szerkesztésében 
és a Franklin-Társulat kiadásában Shakspere két müvét 
bocsátotta ki, mind a kettőt a Kisfaludy-Társaság állal 
kiadott fordításokban. Az egyik III. Richárd király, a 
melyet Szigligeti Ede ültetett át irodalmunkba; a másik 
a Velencei kalmár, melyet Ács Zsigmond fordított le. Az 
olcsó kiadás ára 80 fillér, a mit a nagy közönség bizonyára 
szivesen fog venni, mert a két szinmü újabban nemzeti 
színpadunk műsorán is sűrűbben fordul meg. Egyúttal 
Deljnt Albertnek egy kedves beszélye is megjelent az 
Olcsó Könyvtárban: Lidya első fellépte, mely a színész-
világból veszi tárgyát s a szerző ismert művészetével van 
megirva Ennek az ára 20 fill. Az Olcsó Könyvtár kapható 
a Franklin-Társulatnál és minden hazai könyvkereskedésben. 

+* Apologia, azaz Az ágostai hitvallás védelme 
cim alatt jelent meg Mayer Endre eperjesi theol. tanár 
fordításában és a Luther-társaság kiadásában Melanchton 
Fülöp örökbecsű Apologiája. A 27 ívre terjedő, szép ki-
állítású kötet a Társaság könyvkiadóhivatalában 3 ko-
ronáért kapható. A nagyfontosságú munkával legközelebb 
érdemlegesen kívánunk foglalkozni. 

E G Y H Á Z . 

Kápláni ál lások kongruája. A kongrua kiegészí-
tések körül sok panaszra adott okot az a körülmény, 
hogy a kultuszminiszter nem fogadta el az egyes lelké-
szek által a káplántartásra felszámított összegeknek a 
jövedelemből való levonását s nem adta meg annak 
kongruális visszatérítését. A mint a dunamelléki püspöki 
hivatal útján értesülünk, e kérdést a miniszter úgy akarja 
megoldani, hogy a református egyház egyetemének, 500 ko-
ronával számítva, 46 kápláni állás fentartására állam-
segélyt fog utalványozni. E 46 kápláni állásnak az egyes 

kerületek közt miként leendő megosztását azután a kon-
vent határozná meg, és pedig azon kulcs szerint, a mint 
az államsegély felosztatik. 

A budai ref. egyházrész protestáns estélye 
f. hó 12-én este tartatott meg a Corvin-téri vigadóban. 
Na gvszámú közönség hallgatta végig a változatos műsort, 
a melynek első pontja Haypál Benő. lelkésznek elnöki 
megnyitója volt. Azután az énekkar adott elő egy zsoltárt 
nagy szabatossággal. Ezután Györy Ilona szavalta el 
*Sas« című saját költeményét, melynek magasan szár-
nyaló, szimbolikus tartalma nagy tetszést aratott. Majd 
Perényi István gordonka-művész bilincselte le a hallga-
tóságot művészies játékával. Nagy érdeklődést kellett 
Eötvös Károly, orsz. képviselő előadása, a ki a régi 
magyarok vallási életéről mondotta el néhány szellemes 
gondolatát, gyakran elénk derültséget keltve. Dicséret 
illeti Takács Zoltán szép zongorajátékát és Bárdossi Irén 
ízléses énekelőadását is. Végül költeményeket adott elő 
Szalay Károly legutóbb megjelent verses kötetéből. Az 
estéiyt az énekkar zárta be Gusztáv Adolf imájának elő-
adásával. 

Új református olvasókör. Szegszárdon református 
olvasókör alakult. A kör alapszabályait a napokban a 
belügyminiszter is megerősítette s igy megkezdheti mű-
ködését. 

Az ipolysághi evang. templom javára való 
országos gyűj tés ügye, a mint halljuk, kedvező meg-
oldást nyert a belügyminisztériumban. Említettük már, 
hogy a gyűjtő-bizottság, az országos gyűjtésre való enge-
dély megnyerése végett a belügyminiszterhez fordult, az 
azonban a kérelem teljesítését megtagadta. A bizottság 
ebbe nem tudott belenyugodni és a megye útján újabb, 
még bővebben indokolt felterjesztéssel élt. Ennek meg is 
lett a jó eredménye, a mennyiben a belügyminiszter a 
gyűjtési engedélyt megadta. A belügyminiszter megadott 
engedélye most már megnyugtatta Hontban a felizgatott 
kedélyeket: igy csak az szükséges, hogy a magyar pro-
testáns társadalom is kinyújtsa segítő kezét, és az ipoly-
sághi templom minél előbb felépüljön. 

A svábhegyi református templom javára 
dr. Moody András, a skót misszió buzgó lelkésze szépen 
sikerült és szépen jövedelmezett bazárt rendezett f. hó 
8-án a skót iskola dísztermében. A bazár bevétele mintegy 
2000 korona volt, a melynek felét a templomalaphoz 
csatolják. Erre a célra Moody András már 3660 koronát 
gyűjtött össze. 

T e m p l o m a v a t á s o k . A széki ref. egyházmegyébe 
bekebelezett Göcz egyházközsége f. évi november hó 
25-én avatta fel újjá alakított templomát. A felavató 
ünnepélyen Csűrös Ferenc ördög-füzesi és Jakabházi 
Dániel devecseri lelkészek működtek közre. — A szafnl-
csi ref. gyülekezet f. hó 2-án avatta fel renovált s ez 
alkalommal toronynyal is ellátott templomát. A felavató 
imádságot Görömbey Péter esperes mondotta. Egyházi 
beszédet Andrásy Kálmán buji lelkész tartott. A Toka 
Károly tanító által vezetett egyházi énekkar szép éneke 



után Tomory András helybeli lelkész olvasta fel az egy-
ház harmadfélszázados történetét s hálával újította fel 
néhai Mudrány Andrásnak, az egyház nagylelkű patró-
nusának emlékezetét. Az úrvacsora kiosztásában Szik-
szag András ibránvi és Vas János balsai lelkészek működ-
tek közre. Korocz József berceli lelkész új házasokat 
esketett, végül pedig László Gyula vencsellöi lelkész 
keresztelt. 

Vallásos estélyek. Az új-tordai ref. egyház folyó 
hó 2-án tartotta meg második vallásos estélyét. Az esté-
lyen dr. Ver tán Endre ügyvéd és Egerházi Lajos lelkész 
tartottak felolvasásokat. Szavalt Murgáchné Székely Katinka 
úrnő, a református női kar pedig egyházi énekeket adoti 
elő. — A szucsáki ref. egyház november hó 25 én tar -
totta meg első vallásos estélyét. A ref. leányok kara énekeket 
adott elő; Késmárky Anna állami óvónő szavalt; Székely 
Sándor helybeli lelkész szabad előadásban fejtegette a 
vallásos estélyek célját, végül pedig Máthé Gyula theoló-
gus gyönyörködtette szép szavalataival a közönséget. 

L e l k é s z v á l a s z t á s . Az erdélyi ref. egyházkerületbe 
tartozó szász-almási gyülekezet Érsek Eleket, a duna-
melléki kerületbe tartozó tolna-némedi-i leányegyház helyet-
tes lelkészét választotta meg lelkipásztorává. 

A mezőföldi ref. egyházmegye az üresedésben 
volt számvevői állásra ifj. Kutasi Ferenc táci lelkészt 
választotta meg. 

Új református egyház. A haróthi református hivek 
Erdélyben már régóta sóvárogtak azután hogy önálló 
egyházat alapíthassanak és rendes lelkészt választhassanak. 
Ebből a célból, a mint a »Magyar Szó«-ban olvassuk, 
néhány nappal ezelőtt megtartották az egyház első közön-
séges gyűlését Kövér András elnöklete alatt. Az új egyház 
megalapítására anyagi áldozatokat hozott első sorban 
Zaturecky Gyula, ki egy 18 ,000 korona értékű parochiális 
házat ajándékozott az egyháznak. Ezenkívül Antos József 
2000, Bedő József 200. Solmosi István 200, Biró Albert 200, 
Kovács Sándor 100, Tunyogi András és nejé 100, Hárfás 
Mihály 100, Balla András 100 korona, s az egyház többi 
tagjai kisebb-nagyobb összegű, alapítványokat tettek az 
egyház javára. Az alakuló gyűlésen a lelkészi állás betöl-
téséről is gondoskodtak és elhatározták, hogy Kovács 
Sándor olasz-teleki lelkészt hivják meg rendes lelkészükül. 

A békési evang. egyházmegye lelkészei Veres 
József esperes elnöklete alatt f. hó 5-én tartották meg 
értekezletöket Kondoroson. A megelőző istentiszteleten 
Keviczky László imádkozott, Csermák Kálmán pedig 
úrvacsorát osztott a megjelent lelkészeknek. Az értekez-
leten az egyházmegyei könyvtárról és a perikópa rend-
szerről tartott két értekezleti tag felolvasást, a melyek 
széleskörű eszmecserére adtak alkalmat. A tanácskozás 
rezultátumaként kimondották, hogy az egyházmegyei 
könyvtár felállítását fontosnak és szükségesnek tartják és 
minden lehető eszközzel, de az egyházak megterhelése 
nélkül oda fognak hatni, hogy az felállíttassék. Legfőbb 
alapul e célra a tankönyvek árusításáért járó százalék 
szolgálna. A perikópa-rendszert megtartandónak jelen-

tették ki; szükségesnek látják azonban, hogy a fen forgó 
hiányok kiegészíttessenek. Ez értekezlet alkalmával történt 
meg. barátságos ebéd és szép fetköszöntök mellett az új 
modern lelkészi lakás felavatása is. A felavató ebéd alkal-
mával, Veres József esperes indítványára gyűjtést ren-
deztek a lelkészfiakat segítő egyesület és az egyházmegyei 
könyvtár javára. Az előbbi célra 24 kor. 93 fillér, az 
utóbbira majdnem szintén ennyi gvült be. — A jövő 
értekezleten Rédei K. az egyházi beszédek röpivek alak-
jában való kiadásáról, Freitag J. pedig a reverzálisokról 
fognak értekezni. . • 

Püspöki körlevelek. Az evangélikus egyetemes 
gyűlés s egynéhány ref. egyházkerületi közgyűlés is elha-
tározta, hogy az esztendő utolsó vasárnapján tartandó 
hálaadó istentiszteletek a keresztyénség és a magyar 
királyság 9 0 0 esztendős jubiláris istentiszteletei is legyenek. 
E határozatoknak megfelelőleg dr. Baltik Frigyes és 
Antal Gábor püspökök körlevelet intéztek egyházkerületük 
papjaihoz, felhivá őket a jubiláris istentiszteletek ünne-
pélyes megtartására. A dunamelléki egyházkerület is ki-
mondta a jubiláris istentiszteletek megtartását s a püspöki 
hivatal ez irányban az esperesek útján utasította a lel-
készeket. 

I S K O L A . 

Egy tanár ünneplése . A szarvasi evang. főgim-
názium feníartó testülete és tanári kara f. hó 7-én disz-
gyűlésben ünnepelte az intézet nyugalomba vonult érdemes 
tanárát Chovan Károlyt. A diszgyűlésen megjelent Géresy 
Kálmán debreceni tankerületi főigazgató is és szép beszéd 
kíséretében adta át a nyugalomba vonuló tanárnak a 
kultuszminiszter elismerő levelét. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 12-én 
rendkívüli alap- és lelkészképesítő vizsgálatok tartatlak. 
Az alapvizsgálaton az intézetnek egy, korábban r. kath. 
papnövendék hallgatója állotta ki a szigorlatot jeles ered-
ménynyel. Első papi vizsgát tett volna egy végzett növen-
dék, de vizsgálata nem fogadtatott el és új vizsgálat 
tételére utasíttatott; második papi vizsgát egy segédlel-
kész tett jeles eredménynyel, egy segédlelkész pedig az 
októberi papi vizsgálaton kapott elégtelen osztályzatát 
javította ki. 

Bethlen-ünnepély Sárospatakon. A sárospataki 
főiskola ifjúsága f. hó 8-án fényes és nagysikerű ünne-
pélyt rendezett a Nagyenyeden felállítani szándékot Bethlen-
szobor javára. Az ünnepély a lapunk 47-ik számában 
részletesen közölt programm szerint folyt le. Kimagasló 
pontjai voltak Nóvák Lajos és Rákosi Viktor felolvasásai. 
Rákosi »Korhadt fakeresztek« cimü kötetéből ^Gáborról 
a pataki diákról« olvasott fel, Nóvák Lajos pedig Bethlen 
hazafiúi és egyházi érdemeit méltatta magas és lendüle-
tes emlékezésében. Az ünnepélyen, a mely a szoboralap 
javára mintegy ezernyolszáz koronát jövedelmezett, nagy 
és előkelő közönség vett részt úgy helyből, mint a vidékről, 



s Bodrogi Jánossal, a szoborbizottság titkárával együtt 
három enyedi tanár is jelen volt. 

N y i l a t k o z a t . »Az elemi vallástanítás módszere és 
tananyaga. Különös tekintettel a fővárosi iskolákra* cim 
alatt Péntek Ferenc budapesti ref. hitoktató egy füzetet 
irt és adott ki. Midőn e 4 0 lapra terjedő kis füzettel 
foglalkozunk, szükségesnek tartjuk elmondani annak születési 
történetét is, mert csak igy lesz, érthető rá vonatkozó 
véleményünk. A budapesti ref. egyház szolgálatában álló 
vallástanítók, hogy a rájok bizott munkát sikeresebben 
végezhessék, egy bizottságot alakítottak, a melynek az 
volt feladata, hogy a vallástanítás anyagát a pesti viszo-
nyoknak megfelelőleg megállapítsa. E bizottság tagjai, 
főként dogmatikai kérdések tekintetében nem értvén egyet, 
két részre váltak, illetve elvált a bizottságtól és annak 
felfogásától Péntek Ferenc úr, a ki aztán mint külön 
véleményt megírta és kiadta a kis füzetet. A bizottság 
többi tagjainak a vallástanítás anyagára vonatkozó dol-
gozata a testület által egyhangúlag elfogadtatott s annak 
az elemi iskolákra vonatkozó része a kerüiet tanügyi 
bizottsághoz, a középiskolák anyagát tárgyaló rész pedig 
a konventi bizottsághoz terjesztetett fel. Mint külön véle-
ményt tárgyalta a testület e füzetel is, s mig annak 
főként módszertani elveit helyeselte, de a maga egészében 
nem fogadta azt el, mert: 1-ször a füzetben követelt 
feltétlen tanszabadságot megengedhetőnek nem tartja ; 
2-szor mert a bibliai történetek tanítása mellett szüksé-
gesnek tartja a rendszeres 'hit- és erkölcstan tanítását is. 
Hogy miért nem engedi meg még papoknak sem a fel-
tétlen tanszabadságot a testület: épen a füzet irója és 
álláspontja bizonyság arra, hogy ha valaki magára nézve 
nagyon szűknek találja Filó, Szász, vagy Papp Károly 
palástját, ugyanarra a Krisztus palástja még nagyon bő 
lehet, m&rt az evangélium értelmezésében a [papok is 
tévedhetnek, mint a hogy sokszor tévedtek is és mert 
nem minden pap mondhatja el magáról ma sem : élek 
többé nem én, hanemfél bennem a Jézus Krisztus és a 
mely életet élek, a Jézus Krisztusban való hit által élem 
azt. A ki a bibliát, mint hitregét, mint mesét tünteti fel, 
a ki a Krisztus váltságtényei felett átsurran, elegnek 
tartván: »hogy nem szükség ott okoskodni, a hol a szív 
érez«, a ki csak erkölcsi törvényeket ismer és akar 
tanítani, a hitet és a hittant pedig eldobja: hogy testü-
letünk e felfogást nem osztja, sőt visszautasítja, azt min-
denki természetesnek fogja találni. E sorok célja épen az, 
hogy azon közönség előtt, mely Péntek Ferenc úr füzetét 
olvassa, vagy olvasta, világosan és határozottan kifejezze, 
hogy az úgynevezett külön vélcménynyel a testület egyet-
len tagja sem ért egyet, — az kizárólag Péntek Ferenc 
úr felfogása és álláspontja. Budapesten 1900. december 
hó 6-án. Az ev. ref. hitoktató^testülete. 

EGYESÜLET. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület közgyűlése 
f. hó 8-án délután tartatott meg, délután 3 órakor hálaadó 
istentisztelete gyűltek össze az egyesület tagjai a nagy 
közönség által teljesen megtöltött Kálvin-téri templomba, 
hol Haypál Benő budai lelkész buzgó imádsága után a 
gimnáziumi vegyes kar énekelt, Krausz Gusztáv vezetése 
mellett kiváló precizitással egy szép vallású éneket, majd 
pedig Csűrös István gimnáziumi vallástanár tartott lelke-
ket megragadó és komoly gondolkozásra hívó egyházi 
beszédet, a melyet lapunk jövő számában egész terjedel-
mében közölni fogunk. A közgyűlés a ref. főgimnázium 
rajztermében Gergely Antal imájával és Szilassy Aladár 
elnöki megnyitójával vette kezdetét. Az elnöki megnyitó 
beszéd főbb vonásokban reá mutatott az egyesület évi 
működésére s annak úgy az ifjúság, mint a nagy közön-
ség körében észrevehető üdvös hatására s jelezte a tanács-
kozás fontosabb tárgyait, a melyek közt legfontosabb volt 
Szabó Aladár és Gergely Antal lemondása folytán meg-
ürült első és a második titkári állás betöltése. A megnyitó 
után Geryely Antal másodtitkár adott számot az egyesület 
évi működéséről. Jelentését lapunk más helyén egész ter-
jedelmében közöljük s olvasóink figyelmébe ajánljuk. 
Hamar István pénztárnok az anyagi ügyekről számolt el. 
Az egyesületnek a lefolyt munkaévben, beleszámítva a 
megelőző év pénztármaradékát (5938 kor. 20 fill.) bevétele 
9918 kor. 18 fillér, kiadása 1013 kor. 9 2 fillér volt. 
Pénztármaradvány 8904 kor. 26 fillér, a melyből ala-
pítványi összeg 700 kor. 65 fillér, helyiségalapi tőke 
6784 kor. 64 fill., forgó tőke 1418 kor. 97 fillér. Kölcsön-
képen ki van adva ezeken kivül 358 korona. A jelentések 
megtétele és jóváhagyó tudomásul vétele után a közgyűlés 
a titkári és a választmányi állásokat töltötte be. Első 
titkárául Csűrös Istvánt, másod titkárául Kovács Lászlót 
választotta meg, a lemondott titkárokkal szemben pedig 
hálás köszönetét fejezte ki. Az indítványok során a helyiség-
alap gyarapításának, az »Ébresztő« terjesztésének, a he-
lyiségbérlet költségei összehozásának s más kisebb fontos-
ságú ügyek kérdéseinek megoldásátagyülésaválasztmányhoz 
utasította. A szépen komoly és higyadt tárgyalások közt 
lefolyt gyűlést Szöts Farkas alelnök imája zárta be, 
a mely után a tagok a gimnázium nagytermében, jólelkű 
hölgyek, főként a Lorántffy Zsuzsánna-egylet tagjai által 
előkészített szeretetvendégségre vonultak át. Az egyesület 
tagjai és az intelligens nagyközönség egészen megtöltötte 
a tágas termet s barátságos beszélgetés között töltötték 
el az ízletes hideg ennivalókat. A rendezők azonban nem-
csak testi, hanem szellemi élvezetről is gondoskodtak. 
Egy szép vonós négyes után dr. Eördögh Árpád szavalta 
el Vörösmarty »Vén cigány*-át; Kovács Lajos pedig magyar 
darabokat játszott zongorán. A szép vendégséget Gergely 
Antal bibliamagyarázata és Hamar István hálaadó imád-
sága rekesztette be. 



GYÁSZ ROVAT. 
W a g n e r J á n o s , a fe lső-nánai evang. egyház lelki-

pásztora, 5 6 éves korában, le lkészkedése 31-dik évében 
november hó 21 -én elhunyt. Nyágodjék békéve l ! 

KÜLÖNFÉLEK. 
* Szervezkedés a leánykereskedés ellen. A mult 

héten, gróf Csáky Albinné elnöklete alatt s a társadalom 
legelőkelőbb női és férfi tagjainak részvételével egy igen 
fontos , de igen szomorú tárgyú értekezlet tartatott meg 
Budapesten. A londoni National Vigi lance Association, a 
mely a világszerte űzött leány kereskedés meggátiását és 
a fiatal leányok megvédelmezését írta zászlajára, mozgal -
mat indított hazánkban is ily célú szervezkedés iránt. Igy 
jött létre a Csáky Albinné elnöklete alatt tartott értekezlet, 
a melyen Vámbéry Ármin kifejtette, hogy az egyesület mű-
ködése épen Magyarországon fontos, mert a leánykereske-
dőknek hazánkban sok áldozata akad, a minek szomorú 
bizonyítéka az, hogy Dél-Amerikában az áldozatokat — 
bármilyen nemzet i ségű is — hungara-nak nevezik, a 
Keleten pedig csak madzsarki néven ismerik. — Utána 
W. Alex. Coote, a londoni Vat. Vigi lance Associat ion tit-
kára azt fejtegette, hogy a bajon csak nemzetközi leg , 
egyöntetű törvényhozás segíthet. Eddig mindenütt sikerrel 
lépett fel a társaság és nemzetközi szervezete szépen 
fejlődik. Németországban a császárné a védője. Orosz-
országban pedig Helén szász-altenburgi hercegnő az elnök 
és Szaburov miniszter az alelnök. Londonban 1890-ben 
nemzetközi kongresszus volt e tárgyban, melyet a német 
császár, a cár és a svéd királyné is üdvözölt . A kon-
gresszus nemzetközi ál landó bizottságot szervezett , mely 
az egyes nemzetnek bizottságaival érintkezik. Ezeknek 
célja a visszaéléseket megfigyelni és odahatni, hogy a 
védelem a leánykereskedés ellen a kormányok közremű-
ködésével egyöntetűen szabályoztassék. A beszéd után 
megalakult a magyar bizottság, a melynek e lnökévé köz -
felkiáltással Apponyi Albert grófot választották meg. A 
cél nemes b izonyára; a megalakult bizottságot is a leg-
melegebben üdvözöljük, azonban ezt a s z o m o r ú kérdést 
nem tartjuk egyszerű társadalmi működésse l és megfigye-
léssel megoldhatónak. Kétségtelenül fontos, hogy a kormá-
nyok ^egyöntetűen a legszigorúbb törvényeket léptessék 
életbe a leánykereskedés meggátlására és azokat a leg-
sz igorúbban hajtsák is végre; de itt nem annyira a 
megtorló, mint a preventív intézkedések a fontosak. Ma-
goknak a leányoknak a lelkét kell úgy megerősíteni és 
felvértezni, hogy minden csábítással s zemben meg tudja-
nak á l lan i ; ez pedig csak megfelelő valláserkölcsi nevelés 
és gondozás mellett lehetséges. A bizottságnak ezért az 
egyházakkal karöltve kellene működnie, és pedig nem 
csak az egyik vagy másik, h a n e m az összes keresztyén 
egyházakkal karöltve. 

A D A K O Z Á S . 
A protes táns országos árvaház javára a duna-

melléki ev. református egyházkerületből a következő e g y h á z -
megyék küldtek szere te tadományokat : a l sóbaranya-bács i 
e g y h á z m e g y e 18 kor. 5 5 fill., kecskemét i e g y h á z m e g y e 
4 6 kor. 3 2 fill., külső-somogyi e g y h á z m e g y e 12 kor. 
7 4 fill., pesti e g y h á z m e g y e 106 kor. 72 fill., solti egyház-
megye 2 0 kor., tolnai e g y h á z m e g y e 2 0 kor., ö s s z e s e n : 
2 2 4 kor. 3 3 fillér. Budapest, 1900 . december 8 - á n Petri 
Elek, egyházkerület i pénztárnok. 

A Farkas József ösztöndíj-alapra adakoztak : 
Zeke Lajos 2 kor., Verbay István 5 kor., T a k á c s Imre 
5 kor., S z a b ó János 1 0 kor., Kecskeméti ref. főgimná-
zium 2 0 korona. Összesen : 3134 korona 80 fillér. 

Zárszámadás. 

A) Bevétel: 

1. Adományokbó l . . . . 3 1 3 4 kor. 8 0 fillér 
2. Időközi kamat 3 kor. 12 fillér 

Ö s s z e s e n : 3 1 3 7 kor. 9 2 fillér 

B) Kiadás: 

1. Ajándékul a jubilánsnak stb. 2 2 6 6 kor. — fillér 
2. Vegyesekre (költségek) . . 1 7 9 kor. 9 4 fillér 

Ö s s z e s e n : 2 4 4 5 kor. 9 4 fillér 

Maradvány tehát : 6 9 1 korona 9 8 fillér, a melyből az 
adakozók óhajtása szerint 6 5 0 korona az egyházkerület , 
a pesti egyház és a theologia akadémia 2 0 0 0 koronás 
Farkas-ösztöndíj-alapítványhoz, a fenmaradó 41 korona 
9 8 fillér pedig az ezelőtt 15 évvel létesített Farkas-
Kovács -a laphoz csatoltatott. 

A s z á m a d á s megvizsgáltatván, helyesnek találtatott, 
az összes okmányok a budapesti theol. akadémia igaz-
gatójánál letétbe helyeztettek, s ott bárki által megtekint-
hetők. 

Budapest , 1 9 0 0 , dec. 8-án. 
Szőts Farkas, 

Puky Gyula, Petri Elek, Molnár Sándor, 
bizottsági elnök. bizottsági tagok. bizottsági jegyző. 

Pályázat nevelői állásra. 
Egy protestáns földbirtokos család egyetlen 10 éves 

f iához neveíőt keres, ki azt a g imnáz ium első négy o sz -
tályának összes tantárgyaiban sikerrel oktathatná. Ezen 
állással teljes t i sztességes szabad el látáson kivül 2 0 0 0 
(kettő ezer) korona évi fizetés jár. 

Pályázhatnak protestáns lelkész vagy tanárjelölt 
urak, kik egyetemi tanulmányaikat teljesen befejezték és 
a magyar nyelven kivül a német nye lve t is tökéletesen 
birják; a ki külföldi egyetemet látogatott és már mint 
nevelő működött , e lőnyben részesül. Közelebbi felvilágo-
sítással szolgál Máriássy Géza, S z e p e s - S ü m e g b e n . 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatárs: Hamar István. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. É S KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig': 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

c imzendök. 

Kiadtf-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkeresheflése (Akadémia 

bérháza , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 9 kor.; egész évre : 18 korona. 

Et/yes szám ára 40 fii. 

Előfizetési felhívás. 
A 44-dik évfolyamra hirdetünk előfizetést, további támogatást kérve olvasóinktól. 

A régi evangéliumi alapon, mert azon kivül más fundamentomot senki sem vethet. 

Evangéliumi kegyességet, hamisítatlan krisztusi hitet, jézusi tiszta erkölcsiséget h i rde tünk ; 

mert a protestant izmus ezekből az isteni erőkből született, ezekből nőtt meg s ezekkel emelte föl 

a föld első népeivé a benne hivő népeket. 

Evangéliumi világosságot terjesztünk, mert ez a világosság a világ igaz világossága. 

Evangéliumi szabadságot hirdetünk, mert az Úr lelkével telített szabadság csak az igazi 

szabadság. 
Evangéliumi szeretetet sürgetünk, azt a krisztusi szeretetet, a mely mindenekkel jót tesz, 

kiváltképen az ő hitének cselédivel. 
Ez alapon protestálunk a műkegyesség és a kegyeskedés minden alakja e l len: a vakhit 

ellen, a szertar tásosság ellen, a képmutatás ellen, a türelmetlenség ellen, a felekezeteskedós ellen. 
A krisztusi kegyesség nem fér össze a felekezeti gyűlölködéssel. 

Protestálunk a világosság megrontói ellen, a kik megoltják az Úr lelkét, hogy az emberek 
lelkein uralkodhassanak. 

Protestálunk a szabadság elnyomói ellen, a kik a világi érdekek felemás igájába szer-
kesztik a lelkeket, hogy fölöttük zsarnokoskodhassanak. 

Protestálunk a földiek minden kultusza ellen : az emberkul lusz ellen, a dogmakultusz ellen, 
a hatalomkultusz ellen, az anyagkultusz, a mammonkultusz ellen, az érdekkultusz ellen. Krisztussal 
t a r t u n k : A te Uradat Istenedet imádjad és csak öt szolgáljad. 

E szent cél irodalmi és társadalmi előmozdítására hívjuk föl dolgozó társainkat, ennek 
támogatására kérjük föl előfizetőinket. Ez irányú eddigi működésünket sikerrel koronázta az Ür ; 
szent kötelesség hát tovább folytatni és diadalra juttatni ezt a missziót. 

A Lap ára egész évre 18, félévre 9 korona. Kongruás lelkészek egész évre 12, félévre 6 
koronáért kapják a Lapot, Az előfizetés a kiadó címére (Budapest, Akadémia bérháza) küldendő. 

Hornyánszky Viktor. 
ki adó. 

Szőts Farkas, 
tulajdonos ós szerkesztő. 



Lőn világosság. 
Valami ret tenetes lehetett az, mikor »sötét-

ség vala a mélységnek szinén«. Határtalan nagy, 
vak sötétség, melyben minden alak, melyben 
nem tenyészik élet, melyben nem vezeti nem 
igazít el egyetlen sugárka sem, s a melyben 
olyan jól érzi magát a bűn, halál De az Úrnak 
szava csendült e szomorú, élettelen világ felett : 
»Legyen világosság és lőn világosság«. Lőn vilá-
gosság ! A maga valójában látszott minden alak. 
Kicsinyt mutatott a kicsiny, nagynak tűnt elő a 
nagy. Elet sar jadt mindenfelé, mélység magas-
ság megnépesült , S milyen szép volt az az élet! 
Szűzi, tiszta, szent, a mint az Alkotó kezéből 
előkerült. Fényes sugár vezetett biztos ragyo-
gással útján minden teremtet t lényt. 

Ebben a fényben, ebben a ragyogásban élt 
az is tenképére teremtet t első ember. Oh ! hogy 
olyan kevés ideig tudott élni! Oh! hogy a vilá-
gosságnak a sötéttel ú j ra és olyan hamar össze 
kelle keverednie ! Mig a természet világának 
szép napja tovább ragyogott, tovább terjesztet t 
sugaraival életet, fényt, meleget, szépséget : addig 
az ember lelki világát mély sötétség fedte be, 
telve formátlansággal, rémülettel, halállal, tévely-
géssel, bűnnel. 

Mekkora árnyat is vetett az első bűn a 
világra ! Nem látszik abban a sötétben, az első 
négy ezer esztendő sötétjében semmi se tisztán. 
Összekavarodnak az alakok. A távol közeinek 
látszik, az óriás törpének, a szép rútnak, a fen-
séges közönségesnek ós megfordítva, a vétek 
erénynek, az őrület okosságnak, az iszonyat 
gyönyörnek. Magának az Istennek képe is lát-
hatatlan lesz ; nagysága, szentsége, igazsága, ir-
galma, kegyelme elmosódnak a ter jengő homály-
ban. Kicsinyes, ormótlan bálványokat, erőnélküli, 
formátlan, emberész és emberkéz csinálta törpe-
sógeket megnöveszt, istenekké emel a torzító, 
hamisító sötét. Micsoda sötét is lehetett az, mely-
ben az Isten dicsőségének sugarai sem látszottak ?! 

A sötétség telve van rémülettel, félelemmel. 
A sötétben járó fél, remeg, irányt, utat téveszt. 
I ránya a bizonytalanság, út ja előtt folyton örvény 
tátong, mely elnyeléssel fenyeget. Hogy fél, hogy 
reszket a bűnbe esett ember, hogy próbál fényt 
gyújtani áldozati máglyái tüzében. De ha jh ! attól 
csak nő az árnyék. Az árnyék, mely telve van 
ijedt képzelem szörnyalakjaival. Az a balga 
félelem, melylyel zizegő levélnek, csattanó villám-
nak, sivíló szélnek, háborgó tengernek, vak éjsza-
kának oltárt emel a Krisztus előtti ember : han-
gosan beszél a rémek édes anyjáról, a lelkeket 
borító sötétről. 

A sötétségben nincsen élet. A mi van, az 

is csak élősdi é l e t : a halál szolgája, a pusztulásé. 
A sötétben tenyésző gomba és penész életnek 
látszik ugyan ; de voltaképen életnek pusztí tása 
csupán. A lelki sötétben járó emberiség látszó-
lagos élete is ilyen. Bátorsága mint erőszak, 
bölcselkedése mint hitetlenség, szerelme mint 
fajtalanság, alázatossága mint embereknek való 
hizelkedés, szépsége mint önistenítés nyilvánul. 

A sötétség a bűn hű szövetségese. Atlát-
hatlan takaróul kínálkozik, pedig csak mi nem 
látunk át rajta. Mennyi iszonyatot, mennyi meg 
se nevezhető, névtelen bűnt takar az emberiség 
lelkét takaró setét. A kinek a szive fáj e miatt , 
mert a világosságra, az ő eredeti ál lapotára em-
lékező sziv a sötétben is sa jog: milyen keser-
vesen sir e miatt. »Nincs senki, a ki jól csele-
kednék!« »Eltévelyedtünk, mint a pásztor nélkül 
való juhokcc. »Vajha megszakítanád az egeket és 
leszállanál !«. 

És »az Ú r mondá: legyen világosság és lőn 
vi lágossága »Es ez a világosság fénylik vala«. 
Az a világosság, melynek jövetelót hirdet te a 
bethlehemi csillag, éneklő angyalsereg. »Az igaz-
ságnak ama napja«, Istennek egyszülötte le-
szállt a földre. Mekkora fényesség volt az, melyet 
a bethlehemi pásztoroktól a keleti bölcsekig 
meglátott minden idvességre vágyó lélek! 

Es »lőn világosság«, általa és benne ! 
Egyszerre ú j ra tisztán látszott Istennek a 

képe. Az igaz Istené. Az áldott fény tisztán mu-
tatta a tehetetlen bálványok semmiségét s az 
igaz Istennek erejét. A mi eddig elrejtetett vala 
a sötétségnek általa, megjelenté a Fiú. Mert »az 
Ayát senki sem ismeri, csak a Fiú s a kinek ő 
megjelenti«. Bizony csak 0 általala, egyedül 
al tala, az O fényében látjuk, ismerjük Istent. 

Az 0 eljövetelével megszűnt a félelem, a 
sötétnek, a bűnnek reszketése. Eltűntek a foly-
ton kérlelendő, busás áldozatokkal engesztelendő 
zordon bálványok, annyi vérnek ivói. Eltűnt a 
haragvó, a boszuálló Isten, s a Fiú engesztelő 
halálában ott ragyogott az irgalmas, a bűnösö-
ket is szerető »Mi Atyánk«. Hogy micsoda féle-
lem szakadt le a világ szivéről, azt talán Keresztelő 
Jánosnak, ennek a megigazulást komolyan kereső 
nagy prófétának ez a kiáltása tudja megmagya-
rázni : »Ime az Istennek ama báránya, a ki hor-
dozza a világ bűneit«. Mennyi megszűnt aggo-
dalom, elmúlt félelem beszél e rövid kiáltásban ! 

A hova fény süt, ott pusztulni kell az 
élősdi életnek, a sötétség gyermekének. A hová 
Krisztus világossága elért, a hova azt beeresz-
tették, szivbe, házba, országba, földrészbe, ott 
pusztulása lőn a bűnnek, halálnak, fakadása az 
igazi életnak, annak az életnek, mely nem véges, 
melyen nincs ha tama a múlás törvényeinek, 



mert örök, mint a forrás maga, melyből szár-
mazik. 

Ennek a fénynek a hajnalhasadását ünnepli a 
keresztyén világ minden karácsonykor. Ezt a 
fényt kell befogadnia ma is, kunyhónak, királyi 
palotának egyaránt, mert különben megöli a 
sötétség a maga rémeivel, képzelődéseivel, ha-
lálával. 

Erre a fényre- van szüksége a mai kor 
gyávaságának is. Mert a ma gyermeke a sötét-
ség miatt fél, s ha küzdelmek állanak útjába, 
lelki sötét által megsokszorozva, lába megrogy, 
lelke összetörik. Az a sok összetörő élet, mely 
szemünk láttára pusztul el, arról beszél, hogy 
még ma is nagyon sokan vannak a sötétben 
járók, kik a vak éjszakában nem ismerik meg 
a vezető Atyai kezet, vagy nem biznak abban sem. 

Pedig a nap süt az égen, a Nazárethi Jézus 
fénye tisztán, világosan ragyog mindenfelé. Mégis 
mennyi tévelygés, mennyi habozás, mennyi élet-
telenség, mennyi halál mindenfelé. Miért hogy 
az első karácsony óta nincsen karácsony mindig, 
folytonosan? Miért hogy az égi nap, Jézus, az ő 
fényességével nem világít mindenüvé? 

A napot is ki lehet zárni. A sötétet szerető 
szem beárnyékolja a maga ablakát, s eltilt 
magától minden fényt. Az erős fény bántja is a 
homályhoz szokott szemet. 

Szelídebb fény kell a mi bűntől megrom-
lott szemeinknek. A saját elménknek fényessége. 
S a mekkora terecskét az bevilágol: az életünk 
köre. 

A milyen furcsa, tartalom nélküli árnyékot 
rajzol a vak homályon : az a lelkünk tartalma. 
Mégis úgy szeretjük azt a pislogást, hogy oda 
nem adjuk semmiféle napnak, még a Krisztusnak 
fényességéért sem. 

Az tartja vissza az embert a fényben járás-
tól, Krisztusban éléstől, hogy ennek ragyogásában 
önnön világa homályosulni látszik. Mert a mes-
terséges fény, ha megszámlálhatlan gyertyafény 
erejével bír is, elhomályosul az égi nap előtt. 
Azért olyan szomorú, olyan sötét, olyan tévelygő 
a világ, mert a maga mócsecskéinél nem lát, a 
fényes napot pedig nem akarja látni. 

Közel két ezer éve, hogy felsütött reánk a 
nap, Krisztus napja. Mennyi virág, mennyi élet, 
mennyi idvesség fakadt azóta általa. Oh ! nyíl-
jatok meg szivek, engedjétek be éltető fényét, 
hadd pusztítson el ott minden pusztító halált, 
s hadd fakaszszon örök életet. Vegyetek tőle 
fényt, boldogságot, tudást, erőt, hatalmat, böl-
cseséget, bátorságot, idvességet. 

Vegyetek világot tőle, a ti mécseitek szá-
mára. Mert másban nincs világosság. A mi 
Krisztusunk a világosság; minden világosság 

egyedül csak Ő. Minden más fény véges, érték-
telen. Ne féljen senki világossággal közeledni a 
mi Istenünkhöz, mert ha világossága tőle szár-
mazik, közelében csak annál erősebb leszen. De 
ha csak lámpafény, akkor el fog sápadni közelé-
ben. A napot csak napvilágnál látni. Istent csak 
Isten fényénél, a Mi Atyánkat csak a Názárethi 
Jézus fényében. 

Ragyogj, óh ! ragyogj Bethlehemnek csillaga! 
Világolj igazságnak nap ja ! Végy el fényeddel 
rólunk minden re t tegést ; törölj ki szivünkből 
minden bűnt, halált, s mutasd utunkat oda föl-
felé, honnan örvendő angyalok szálltak alá egy-
koron, békesóget és kegyelmet hozva a világra ! 

Gergely Antal. 

A pápaság és az inquisitio. 
II. 

Az ultramontánizmus ama hazugságát, hogy az 
inquisitio nem a pápaság kreatúrája: a történelem ala-
posan megcáfolja. 

Az inquisitio és a r. katholicitás egymástól elválaszt-
hatlan két dolog. 

Mihelyt az ú. n. katholikus egyház kifejlett, első 
rendű feladatának tekintette, hogy a reábízott hitigazsá-
gokat megőrizze és hogy minden egyes ember igazhitüsege 
felett őrködjék. Persze ennek az igazhitüségnek a mér-
tékét aztán maga szabta meg. S hogy milyen könnyen 
beleeshetett az ember az eretnekségbe, mutatja az, hogy 
a XlII-ik században (1229 évi toulousi zsinat) azt is eret-
neknek tekintették, a ki évenként legalább háromszor 
meg nem gyónt. 

Az inquisitio, mint hitbiráskodás a hierarchia kiala-
kulásával járt karöltve. Az ember lelke üdve felett egy, 
egész a római pápáig emelkedő, fokozatos hitbiróság 
őrködött, melynek minden egyes igaz hivő kész esz-
köze volt. 

E tekintetben a legelső rendeletet III. Ince pápa adta 
ki Excommunicamus nevü dekrétumában. Itt kánoni 
büntetés s nevezetesen hivatalvesztés terhe alatt parancsolja 
meg a püspököknek, hogy kerületeikben »az ereinek 
gonoszság kovászát« távolítsák el. Ezzel megalapította a 
hit bíráskodást, melyet aztán az 1229. évi toulousi zsinat 
egyetemesen kötelezővé tett. Itt hivatalvesztés terhe alatt 
meghagyták az eretnekek üldözését, és pedig oly módon, 
hogy minden kerületben egy papi és több világi ember-
ből álló hitnvomozó bizottságot volt köteles a püspök fel-
állítani, mely az eretnekeket szemmel tartotta, el is fogatta, 
vagy ha megtértek, más igazhitű községbe átköltöztette 
s ruhajokra szines kereszteket, varratott. E bizottságnak 
tartozott segíteni minden uraság, de sőt a 12 éves fiú 
és a 14 éves leánygyermekeket is megeskették, s ez esküt 
vélük minden ket évben megismételtették, hogy feljelentik 
az eretnekeket. Hogy aztán IX. Gergely 1231-ben átokkal 
sújtotta, becsteleneknek, hivatal viselésére képteleneknek 
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jelentette ki nemcsak magukat az eretnekeket, hanem 
azoknak minden pártfogóját is, ezen meg sem ütközhe-
tünk. A megindult lavinát kiállítaná meg? — inkább lódít 
egyet rajta, a kinek érdekét szolgája. Az inquisitio pedig 
a pápaság hatalmi érdekeit ugyancsak szolgálta. 

Ámde honnét e név, hiszen a pápák seholsem 
nevezték ez eljárást még eddig inquisitionak ? Igaz, nem 
ők mondották ki először e nevet, hanem Róma városá-
nak senatusa és pedig 1231-ben. E senatusi határozat 
azonban nemcsak azért érdekes, hogy az inquisitiot 
itt nevezik első ízben igazi nevén, hanem azért is, 
mert bár világi hatóságnak első izben történt beavatkozá-
sáról tanúskodik, bizonyítja egyúttal azt is, hogy az 
inquisitio tisztán egyházi intézmény volt. A rendelet ugyanis 
a hitnyomozókat igy nevezi: -»inquisitores ab ecclesia dati<. 
Nem az állam, nem a város, nem is bármely más poli-
tikai hatóság, hanem egyedül csak az egyház állította és 
tartotta fel ezt a rettenetes intézményt. 

Pedig ez a püspöki inquisitio még a szelídebb neme 
volt az üldözésnek, a melyet csakhamar felváltott a sok-
kal kegyetlenebb barát-inquisitio. A már előbb is említett 
IX. Gergely az eredetileg prédikáló dominikánus rendet 
1235-ben megbízta azzal, hogy Milánó környéken tartsák 
szemmel az eretnekeket. Nem lettek méltatlanok a pápa 
bizalmára és szeretetére, s ezentúl ők lettek az inquisitio 
hivatalos és rátermett intézői. Ezért IV. Ince pápa 1248. 
okt. 20-án egy brevet intézett a dominikánusokhoz, azt 
mondván, hogy mivel a dominikánusokat a gondviselés 
maga adta a pápának, hogy általuk az eretnekeket kiirt-
hassa, s mivel működésük igen eredményes és célszerű, 
teljesen és kizárólag reájuk bizza ezt az ügyet. Innét 
datálódik tehát a dominikánusok irtózatos hóhérkodása. 

Hogy csakugyan volt egy kis köze egyháznak és 
pápaságnak ez inquisitióhoz, mutatja Hoensbroech okmá-
nyokon alapuló eme megjegyzése : »Az inquisitori bíró-
ságok sérthetetlenek, minden világi befolyástól függet-
lenek voltak. Ezek voltak az egyháznak legfőbb itclöszékei, 
melyeket a >szent«, »szentséges^ jelzők illettek. (Paramo, 
De origine et progressu Officii sanctae inquisitionis. Mad-
rid, 1598. etc.) »Az inquisitor pápai meghatalmazott volt, 
ki minden hatalmát közvetlenül és egyedül a pápától 
nyerte«. Ezekre nézve az ultramontánizmus hazugságainak 
leleplezésére elég csak a következő bullákra, breverekre, 
zsinati határozatokra hivatkozni, melyekben mindenütt 
megtalálható e mondás: i>super liujusmodi negotio vobis 
(inquisitor íbus) immediate a praedicta sede (apostolica) 
commisso«: Narbonni zsinat 1243., IV. Ince 1246. jan. 13., 
1248. okt. 20., 1 2 5 2 , - 1 2 5 4 márc. 9., IV. Sándor 1260., 
XI. Gergely 1373. júl. 23., XI. Ronifácius 1400. jun. 18. 
L. Hoensbroech I. 22. 

Igaz, hogy már a XIII ik század vége felé a sok 
munka miatt nem a pápák nevezték ki többé közvet-
lenül valamennyi inquisitorát az egyháznak, de az is 
igaz, hogy akkor is, ha ezt a pápa a püspökre bizta, 
mindig hangsúlyozta, hogy tőle kapja a hatalmat és jogot 
tiszte végzésére. S maguk az inquisitorok is mindenkor, 

érthető okokból kiemelték, hogy ők a pápának közvetlen 
rendelkezése alatt állanak. 

Hogy az inquisitio teljesen és feltétlenül egyházi 
intézmény volt és maradt, mutatja az is, hogy az államtól 
s általán minden politikai hatóságtól teljesen függetlenül 
gyakorolta tisztét. Az egyház az állam felett áll, természetes 
tehát, hogy a polgári bíróságok az egyháziak Ítéleteit 
felül nem bírálhatták, eljárását meg nem vizsgálhatták. 
Minden állami hatóság esküt tett, hogy az inquisitoroknak 
az eretnekek kiirtásában segítségére lesz. Csak természetes 
tehát, hogy csukott szemmel (oculis clausis) nézte s vakon 
engedelmeskedett mindenki az inquisitorok minden ren-
delkezésének, hacsak nem akarta a kisebb-nagyobb egyházi 
átkok áradatát a fejére zúdítani, vagy erelnekpártolóként 
kínpadra kerülni. S hogy az államnak ezt a szolgai viszo-
nyát nemcsak a pápák követelték meg, hanem a feje-
delmek is természetesnek találták, mutatják a pápai bullák, 
Hoensbroech által idézett tömegén kivül IV. Ottónak 1209-ből, 
s II. Frigyes császárnak 1213-ból és 1219-ből kelt levelei 
s törvényei. Rekerült ez a lekötelezés nemcsak a varosok 
statútumaiba, hanem még a francia koronázó eskübe is. 

A pápaság legfőbb törekvése azonban mindenkor 
oda irányult, hogy hamis rendszere kényes természetű 
nebánts virágának megőrzését a politikai kötelességek 
közé csempészsze be. Mennél vérengzőbb, utálatosabb és 
ellenszenvesebb lett az inquisitio, annál inkább igyekeztek 
azt a politikai főhatóságok kezei közé játszani. S hogy 
ez mennyire sikerült nekik, legyen elég csak arra utalnunk, 
hogy a reformáció hajnalán az 1523 és 1525-ik eszten-
dőben a józan magyar nemzet országgyűlése is halálos 
ítéletet hozott a Krisztus evangéliumának vallói ellen s 
igy inquisitorává szegődött a pápaság érdekében a szabad 
felvilágosultságnak és igazi keresztyénségnek. Ha az ultra-
montánizmus nálunk is igy meg tudta vesztegetni a józan 
értelmet, ily jogtalanságra tudta csábítani a jog és mél-
tányosság népét, igy el tudta vakítani a világosan látó és 
józanul gondolkodó magyarságot, lehet-e csodálnunk, ha 
a papság jármában nyögő egyéb népek közt kénye-kedve 
szerint véres orgiákat ülhetett. Magyarországban, hacsak 
az eperjesi és pozsonyi gonosz tetteket annak nem nevez-
zük, igazában sohasem volt inquisitio. Nem mintha itt 
lettek volna »eretnekek«, hanem mert a magyar ember 
nem született hóhérnak, s maga is szókimondó lévén, 
mindenkor tisztelni tudja a más véleményét, megbecsülni 
embertársa önállóságát; de különösen, mert a magyar 
r. kath. egyház mindenkor bizonyos mértékig független 
maradt Rómától. A mikor Róma átkozott hatása az első 
osztrákok révén közvetlenebb lett, s ma, a mikor eszelős 
főurak és kapaszkodó s hazafiatlan papság révén ismét 
nagyobb mértékben érezhetővé vált, mindjárt megbolygatta 
a józan értelmet, higgadt ítéletet s ezzel a közbékét és 
nyugalmat. A pápaság és a vele szövetkezett ultramon-
tánizmus bűvös cselszövényeinek egyik legügyesebbje, de 
egyúttal leggonoszabbja is az, hogy a hol az üldözött 
lelkiismeretnek menedéket lehetne és kellene talalnia, 
a honnét az ember és a polgár az emberségből teljesen 



kivetkezett fanatizmus vétkes túlkapásaival szemben védel-
met vár és kiván, még az államhatalmat is szolgálatába 
bírta szegődtetni, céljai számára meg tudta nyerni. S 
hogy ez ma is úgy van, mutatja a kor szelídebb és 
simább formáiban az erdélyi püspöki cím, a zárdai növen-
dékek vallásoktatása és a Kölber-féle gimnázisták elcsá-
bításának az államhatalom szemei előtt lejátszódó szomorú, 
de tanulságos története. 

Igy volt ez a múltban is, csakhogy durvább for-
mában. A pápaság és ultramontánizmus mindig tudott 
és tud alkalmazkodni. Régebben inquisitióval, ma lélek-
halászattal pusztítják azokat, kik érdekeiket nem szolgálják. 
S az államok mindig és mindenütt meghódoltak a pápás 
érdekek igényei előtt. Nemcsak a ma története mutatja ezt, 
— még a protestáns Németországban is, — hanem mutatja 
különösen a múlté. Ezért mondhatja Hoensbroech: »A 
világi fejedelmek és felsőbbségek, a keresztyének ezernyi 
ezerjeinek lemészárlásánál a hóhér szerepét töltötték be a 
»Krisztus helytartói* mellett. Az inquisitio egész története 
egy szakadatlan példája ennek a megrendítő igazságnak«. 
A pápák bulláinak, a fejedelmek rendeleteinek, az országok 
és városok törvényeinek egész tömegével igazolja Hoens-
broech ezt a történeti igazságot, a melyre tamaszkodva 
igyekszik az ultramontánizmus megtéveszteni a világ 
ítéletét. 

De nem csodáljuk, ha minden módon erre törekszik. 
A bün tényét le nem moshatja ugyan soha, de a látszatot 
megmentheti, s ez a fő, mert az emberek a látszat szerint 
ítélnek. S a mikor a fejedelmek elrendelik az egyedül 
üdvözítő egyház tanításától eltérőleg gondolkodó és tanító 
emberek kiirtását, megparancsolják az anyanyelvű iratok-
nak, a nemzeti irodalom kincseinek, s magának a szent-
írásnak megegetését: minden kiontott csép vérért, a bör-
tönben éveken át sínlődők minden jajszaváért, minden, 
a nemzeti érdeket, nyelvet és irodalmat ért veszteségért 
a fejedelmekre tolni a felelősséget — a látszat szerint 
és a látszat alapján, ez az ultramontánizmusnak régi, 
kipróbált s napjainkban is tapasztaljuk, hogy eredményes 
szokása. 

Mind azt a rémes irtózatosságot, melyet a világ-
történelem az inquisitio gyűjtőneve álatt ismer, nem 
atallolta a pápaság vallási színezetűvé is tenni. De itt is 
csak megszokott játékát folytatta. Undor és borzalom fog 
el, ha meggondoljuk, hogy a »szent« inquisitio minden 
ülését imádsággal és a szentlélek segítségül hívásával 
kezdette és ítéletét hasonló blaszfémiával hirdette ki. 
De még tovább mentek. 

Az inquisitio jogosultságát és keresztyén, sőt bib-
likus és istenes voltát szentírási helyekkel igyekeztek iga-
zolni s Menghini Tamás dominikánus barát, XII. Incze 
papanak ajánlott De Sacro arsenale 1693. c. könyvében 
szó szerint ezt írja : »Inquisitor volt maga Isten is, midőn 
Ádámot és Évát a paradicsomban megfenyítette; inqui-
sitor volt .lakob patriarcha, inquisitor volt Abimelekh, 
ki Sichemet lerombolta; inquisitor volt Saul, inquisitor 
volt Dávid, inquisitor volt Josua, inquisitor volt Jehu, inqui-

sitor volt Nabuchodnezar, inquisitor volt Cyrus. inquisitor 
volt Júdás Makkabaeus, inquisitor volt Keresztelő János, 
inquisitor volt Jézus Krisztus, inquisitor Péter apostol, 
ki Ananiast és feleségét halálba küldte, inquisitor volt szent 
Domokos* stb. stb. — A jezsuita irásértelmezésnek ime az 
igazi jellemét itt láthatjuk — eredményeiben. 

Az inquisitio lényegének és céljának meghatározása 
is világosan bizonyítja, hogy az teljesen egyházi és nem poli-
tikai volt. A pápai bullák, de maguk az inquisitorok s igy 
nevezetesen Guidonis Bernát domonkos rendű inquisitor 
ezt a meghatározást adja: *Az inquisitor hivatása az 
eretnekség kiirtása; de ez ki nem irtható, ha csak maguk 
az eretnekek ki nem pusztíttatnak; de ezeket ki nem 
pusztítja senki, ha csak azok minden pártfogóját és védel-
mezőjét ki nem irtják«. Ez a kegyes barát 17 évig volt 
a touiousi inquisito iszonyú hatalmú pápai biztosa s lel-
két 637 »eretnek* halála terheli. »Áldásos* működésé-
nek a gyümölcse a »Practica Inquisitionis haeretica pra-
vitatis* c. müve. Igazán hivatásos és jogosult iró ezen a 
téren. Méltó, hogy a Hoensbroech-nál közölt szemelvé-
nyekhői mi is legalább azl idejegyezzük, hogy 13u0 körül 
hogyan ment végbe az inquisitorok istentisztelete: »Elsőbb 
egy rövid prédikáció tartatott és a szokásos bűnbocsánat 
hirdettetett ki. Másodszor : az inquisitorok felvették a világi, 
királyi hivatalnokok esküjét. Harmadszor: azokról, kiknek 
megengedtetett, levettek a bűnbánat keresztjét. Negyed-
szer: a férfiakat és nőket kivezették a börtönből s bűn-
bánatot, vezeklést és búcsút szabtak rájuk. Ötödször: az 
egyesek vétkei, kiket el kellett ítélni, anyanyelven fel-
olvastattak a következő sorrendben : 

1. azoké, a kiket a bűnbánat keresztjének viselé-
sére vagy búcsúra vagy megszabott életmódra ítéltek; 

2. azoké, kiket bebörtönöztek; 
3. azoké, kiket hamis tanúságért bün'ettek meg s 

csuktak le; 
4. a lefokozott és bezárásra itélt papoké és klérikusoké; 
5. azoké az elhalt eretnekeké, kiket, ha meg élet-

ben volnának, bezárnának ; 
6. azoké az elhalt eretnekeké, kiknek tetemét sír-

jaikból kiásták; 
7. a megszökött eretnekeké; 
8. a visszaesett eretnekeké, kiket a világi hatóság-

nak adtak át ; 
9. Végül kihirdették ama házaknak lerombolását, 

melyekben eretnek lakott vagy feltaláltatott*. 
Hát ilyen irtózatosságokat, mint a milyent a »ke-

resztyén«, az »egvedül üdvözítő* római katholikus egyház 
története felmutat, nincs az a vad pogány nép. mely ezek 
mellé állíthatna. S hogy mindezeknél a világi hatalom 
csak egyszerű segítő volt, mutatja ez a bűnlajstrom, de mu-
tatja a következő eskü is, melyet a hivatalnokok letellek : 
»Mi . . . esküszünk az Isten szent evangéliumára, hogy 
a mi urunknak, a Jézus Krisztusnak és a -szent római 
egyháznak a hitét megőrizzük és erőnk szerint minden 
ellen megvédjük: esküszünk, hogy a hol csak érjük az 
az eretnekeket és azok pártfogóit, üldözzük, elfogjuk é s 



őket, bárhol tudunk is róluk, az egyháznak és az inqui-
sitoroknak felfedjük; esküszünk, hogy az ilyen dögvészes 
személyekre hivatalokat nem ruházunk, de azokra sem, 
kiket az inquisitorok a hivatal viselésétől eltiltottak; azt 
se tűrjük, hogy az ilyenek hivatalaikban megmaradjanak; 
esküszünk, hogy eretneket sem családunk, sem isme-
retségünk körébe, sem szolgálatunkba be nem fogadunk, 
de ha tudtunk nélkül megesnék is ez, azonnal elűzzük 
őket, a mint azt az inquisitorok tudtunkra adják. Ebben 
és minden egyebekben a mi az inquisitori hivatal körébe 
vág, engedelmeskedünk Istennek, a római egyháznak és 
az inquisitoroknak. Isten minket úgy segéljen és ezek az 
ő szent evangéliumai.« 

Mily óriás hatalom volt ezzel az inquisitor kezébe 
adva, s mily korláttalanul dühönghetett egyesek és tár-
sadalom, szegények és gazdagok, polgárok és fejedelmek 
ellen, — elképzelni is rettenetes! És mindebben az állam-
hatalom csak puszta eszköz, egyszerű közeg ! 

S hogy célja szerint is merőben egyházi volt az 
inquisitio, u. a. hiteles tekintély igazolja: »Az inquisitio 
célja az eretnekség kiirtása. Az eretnekek pedig két módon 
semmisíthetök meg: először, ha az eretnekségből a katho-
likus vallásra visszatérnek és másodszor, ha a világi ható-
ságnak átadatva testben megégettetnek.« 

De bárha igy lehetetlen is letagadni a pápaságnak 
az inquisitióban való bünrészességét, mégis az Ítélet 
végrehajtása és igy a sok vérontás miatt a polgári ható-
ságok talán a hibásak és az egyház részéről talán fen-
tartható az a fennen hirdetett igazság : ecclesia non sitit 
sanguinem! ? Ennek az igazságnak is tekintsünk a szemébe. 

Raffay Sándor, 
(Folyt, köv.) theol. tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 

A vallástanítás módszere és tananyaga. 
A mióta mozdulni kezd a régóta tespedő Bethesda 

tava egyházunkban, s a mióta, ha nem is annyira a 
gyakorlati egyházi élet, mint az egyházi sajtó terén, fog-
lalkozunk régi mulasztásainkkal, azokból eredt bajainkkal 
s az alkalmazásba veendő orvosszerekkel: azóta mind-
inkább eljutunk arra a meggyőződésre, hogy a szabadulás 
a most és a jövőben fejlődő generáció megfelelő vallásos 
és egyházias neveléséből támadhat, s hogy ennélfogva 
egyik legfontosabb kérdésünk az, hogy mit és hogyan 
tanitsunk a vallás és az egyház igazságaiból iskoláinkban. 

Ezt a nagyfontosságú kérdést bőven tárgyalták egy-
házi lapjaink az utóbbi időben, s a tárgyalás általában 
amellett bizonyít, hogy iskolai vallástanításunk és vallásos 
nevelésünk, ugy a hogy ma van, sem a tananyag beosztása, 
sem a módszer tekintetében nem felel meg az elérendő 
célnak és in capite et membris reformálandó. 

A közép- és népiskolai vallástanítás reformálása 
nagy kérdésével foglalkozott a budapesti ref. egyház hit-

oktatói-testülete is, s véleményét, egyházi főhatósága utján, 
felterjesztette a kerületre, illetve a kerület által az egye-
temes konventre. Hogy ennek a véleménynek melyek a 
fő elvei s miket foglal részleteiben ? nem tudjuk, mivel a 
testület azt nem publikálta; a testület egyik tagja, Péntek 
Ferenc azonban, a mint a testületnek e lap mult heti 
számában közölt nyilatkozata mutatja, az elemi vallásta-
nítás módszere és tananyaga tekintetében a testületétől 
eltérő álláspontot foglalt el és a maga véleményét, pusztán 
a fővárosi elemi iskolákra és pusztán lelkészjellegü vallás-
tanítókat tartva szem előtt, egy 4 0 lapos füzetben, az 
egyház és a konvent által leendő figyelembevétel végett 
ki is nyomatta. 

A kérdés fontossságát megillető figyelemmel tanul-
mányoztam át a kis füzetet, s nemcsak érdemesnek, 
hanem szükségesnek is tartom, hogy annak álláspontjához, 
elveihez és fejtegetéseihez hozzászóljak; mert ha valahol 
igen gondosan mérlegelnünk keil, hogy miként és hogyan 
változtassunk s hogyan kerüljük el nemcsak a megcson-
tosodott sablont, hanem a korlátnélküli és már a szaba-
dosságba átcsapó szabadságot: úgy a vallástanításnál 
kell azt főként megtennünk, miután meggyőződésem sze-
rint egyháztagjaink hitének tisztasága, öntudatossága, 
érzéseiknek s elhatározásaiknak keresz tyénség és egyhá-
ziassága a gyermek- és serdülő kor vallástanításánál és 
vallásos nevelésénél dől el jobra vagy balra. Quo semel 
imbuta est recens serbavit oderem testa diu, — mondja 
a latin közmondás, nagy igazán; épen azért nagyon 
vigyáznunk kell, nemcsak arra, hogy a vallástanításban 
miként adjuk azt, a mi! adunk, hanem arra is, mit adunk 
a lélekbe befogadandó és megőrzendő igazságok gyanánt ? 
A >mi« és a »miként« a legszorosabban összetartozik 
minden ismeretközlésnél ; de sehol sem jobban mint a 
vallástanításnál. Egyéb ismereteknél a >mi«, vagyis az, 
a mit igazságképen tanulunk, meglehet, hogy nem is a 
teljes igazság, hanem csak tanítónk egyéni meggyőződése, 
csak theória, vagy hipothezis, a melyet megdönthet, túl-
szárnyalhat a tudomány újabb haladása és felfedezése; 
de a hitigazságoknál és az erkölcsi törvényeknél féligaz-
ságot, olyan egyéni meggyőződést, a melyet a szentírás 
nem fedez, tanítanunk nem lehet és nem szabad, külö-
nösen nem akkor, a mikor nem mint privát emberek, 
hanem mint az egyház szolgái és megbízottai fun-
gálunk. 

Csupán csak elvi szempontból kívánva hozzászólani 
Péntek Ferenc nézeteihez és tervezetéhez, nem bocsát-
kozom fejtegetéseinek részleteibe, hanem csak fő tételeit 
emelem ki, hogy megtegyem rájuk észrevételeimet. 

Egyik fő tétele, mely a tananyagot illeti, az, hogy 
ki kell küszöbölni vallástanításunkból a jelenlegi sablon-
szerű beosztást, főként pedig a rendszeres hittan és er-
kölcstan tanítását, a mely a gyermekekre nézve meg-
emészthetetlen valami, a vallástanítóra pedig lealázó nyűg, 
mert nem engedi érvényesülni annak egyéniségét, egyéni 
felfogását és egyéni hitét. Miért rákényszeríteni a lelkész-
jellegü vallástanítóra Szász Károly, Filó Lajos vagy Papp 



Károlynak nem ő rá illő palástját, és miért nem engedtetik 
meg, hogy mindenki a saját, önmagához szabott palástját 
viselje? A sablonszerű tananyag-beosztás és a rendszeres hit-
es erkölcstan helyett vegyük kezünkbe a bibliát. A vallás-
tanításnál csak a biblia az egyetlen természetes e s z k ö z ; 
minden más eszköz csak mesterkélt , nem természetes és 
igy csak annyiban használható fel, a mennyiben a bib-
liával szoros össze függésbe hozható, vagy a bibliának 
természetes fo lyománya. Épen azért csak a bibliát tanít-
suk mindig és mindenütt. 

Másik főtétele a módszerre vonatkozik. E szerint 
e lvetendő, különösen az alsó osztá lyokban, főként pedig 
a hit- é s erkölcstani igazságok közlésénél a magoltató 
köny vnélkülöztetés, s a Jézusnak, a legjobb tanítómester-
nek a módszere alkalmazandó. A két első osztályban 
mondjuk el a bibliai történeteket szabadon, meseszerü-
leg, s igy, könyvet nem használva, tanítsuk meg azokat a 
gyermekeknek, a nélkül, hogy tanulságokat vonatnánk el. 
A 3-ik osztálytól kezdve olvastassuk el magukkal a gyer-
mekekkel a bibliai történeteket és bibliai részeket, majd 
pedig részleteikre bontva és a szükséges segítő magya-
rázatokat megadva, magukkal a gyermekekkel vonassuk 
el belőlük a fiit— és erkölcstani igazságokat. Ne készen 
adjunk tehát bemagolandó tanulságokat és hit- és erkölcs-
tani tételeket, hanem olvastassuk a bibliát és abból ma-
gából fejtessük ki, magukkal a gyermekekkel azt, a 
mi hit- és erkölcsi tudatuknak kell hogy tartalmát képezze. 
Módszertani elvét igy formulázza: »Sohasetn szabad a 
gyermeknek előre megmondani valamely hittani igazságot , 
vagy valamely erkölcsi törvényt, hanem arra kell töre-
kedni, hogy az adott bibliai lecke alapján ő maga, saját 
lelki munkássága által vonja le azt.« 

Ez Péntek Ferenc két főelve. Helyes-e, megfelelő-e 
a vallástanításban ? Hogy vallástanításunk anyagát maga 
a biblia képezze, s hogy a hittani igazságokat és az 
erkölcstani tételeket magából a bibliából s magokkal a 
gyermekekkel vonassuk el, önmagában véve teljesen helyes 
e l v ; azonban mérlegelnünk kell a gyakorlati keresztülvitel 
mikéntjét is. Ha már ily szempont szerint tekintem Péntek 
Ferenc tananyagbeosztását és módszerét , több skrupulu-
som támad, különösen a módszer keresztülvitelét s a hit- és 
erkölcstani igazságok levonását illetőleg. Skrupulusaiin 
annál inkább feltámadnak, mert epen Péntek Ferenc füzete 
maga mutatja, hogy mily veszedelmes útra tévedhet 
vallástanításunk, ha a sürgetett teljes tananyag és tan-
módszer szabadságát megadná az egyház vallástanitóinak. 

Nincs semmi kifogásom ellene elvi szempontból , 
iiogy vallástanításunk forrása, anyaga, eszköze (eltekintve 
az egyház történetétől) a biblia legyen; sőt azt szeretném, 
hogy az lenne, mert abban van egyedül az örök életnek 
beszede, s a Krisztusnak evangél iuma, mely Istennek ereje 
minden hívőnek üdvösségére, — s mert hiszem és val lom, 
hogy csak a szentírásnak megismerése és megszerelése 
támaszthatna és nevelhetne az anyaszentegyhaznak öntu-
datosan hivő, szerető és áldozatra kész tagokat. Nincs 
kifogásom az ellen sem, hogy kihagyjuk vallástanitásunkból 

a száraz, a gyermekeknek emészthetet len rendszeres h i t -
es erkölcsian tanítást (főként o lyan tankönyvek mellett , 
mint a miiyenek ma a Dunamelléken rendelkezésünkre 
állanak), s magokkal a gyermekekkel vonassuk le magá-
ból a bibliából a hitigazságokat és erkölcsi tételeket. Ez 
a módszer mindenesetre megfelelőbb és célravezetőbb 
volna szerintem is, mint a száraz emléztetés és jobban 
is lelkébe vésné a gyermeknek azt, a mit, mint refor-
mátus keresztyén embernek és egyháztagnak tudnia és cse-
lekednie ke l l ; azonban a kérdés itt nem az elven fordul 
meg, hanem annak gyakorlati keresztülvitelén. 

N e m elég elvül kimondanunk, hogy : »csak a bib-
l iá t ' , és hogy : »magukkal a gyermekekkel vonassuk le 
a hit igazságokat és erkölcsi tételeket*, hanem főként 
azt kell tekintetbe vennünk, hogy az a vallástanító, a ki 
ez elveket a gyakorlatban keresztülviszi, miként véleke-
dik a biblia és annak tanítása felől, s hogy egyéni hite 
és meggyőződése fedezi-e a bibliát és annak az egyház-
nak a felfogását és hitvallását, a melynek szolgálatában 
működik és a melynek új tagokat nevelni van hivatva ? 

Péntek Ferenc kijelenti és hangsúlyozza ugyan, 
hogy tananyaga és módszere csak a budapesti elemi isko-
lákra vonatkozik és kizárólag le lkész-tanító kezébe való; 
de én mindennek dacára is annak a teljes és korlátlan 
egyéni szabadságnak a megengedését , a melyet ő a maga 
és kollegái számára követel , nemcsak helyesnek nem tar-
tom, hanem épen veszedelmesnek Ítélem. 

(Folyt, köv.) Hamar István. 

T Á R C A . 

Ének a magyar királyság és keresztyénség 
kileneszázados ünnepére. 

Irta: Sántha Károly. 

Dallam: Jövel Szentlélek Úristen. 

1. Zengjen minden ajkon ének, 
Magyarok és keresztyének! 
Szárnyát a lélek kibontva, 
Szálljon a magas mennyboltra. 
Áldjuk a mi Istenünket, 
Ki megáldá nemzetünket ; 
Őt illeti csak a hála, 
Millióknak egy az imája: 
Dicsőség légyen Is lennek! 

2. Kilenc század ejjelében 
Mi lündölik tündér-fényben'? 
Szent Istvánnak koronája, 
Világ szeme tapad rája. 
Dárga gyöngye könny, dicsőség 
És gyémántja magyar hűség: 
A királyért, a hazáért 
És a százszorszent szabadságért — 
Dicsőség légyen Istennek! 



3. Isten fénylett réges-régen 
Első királyunk sz ivében. 
Kigyúlt a hit, e tűzoszlop, 
S a pogány sötétség oszlott. 
Krisztus Urunknak val lása 
Lőn hazánknak újulása; 
Ez mivelte, hogy még élünk, 
Erőnk ez, megtartónk s vezérünk — 
Dicsőség légyen Istennek! 

4. Áldd meg, Isten, Sionunkat, 
A királyt és szép honunkat ! 
Köztünk egymást csókolgassák 
Szeretet, béke s i g a z s á g ! 

A világ Vi lágossága 
Süssön be az é j szakába! 
S égen-földön, minden tájon 
Egy hitben egy zso lozsma szál l jon: 
Dicsőség légyen I s t e n n e k ! 

A betlehemi angyalok. 
Mutatványul szerzőnek »Szabad órák« cimű most megjelent 

verskötetéből. 

Oh szent karácsony, szép karácsony, 
Én édes ünnepem, 
Tudod-e , hogy milyen nagy számadássa l 
Tartozol te nekem ? 
Lásd, jönnek évek, mennek évek 
S sz ivemben én ma is csak az vagyok, 
A kinek egykor, régen fölavattak 
A betlehemi angya lok! 

Igaz, hogy akkor más világ volt. 
Tisztább, mint a mai. 
Óh akkor én még könyüt sohse láttam 
Ártatlan hullani. 
De jó is volt tőled tanulni akkor, 
Hogy a szegények, ha jók: gazdagok; 
Testvériséget mit hallelujáztak 
A betlehemi angyalok. 

S hallelujáztak száz egyébről, 
Hogy a ki á r v a : szent ; 
Hogy az a fő. mikép tudunk szeretni 
Testvért és idegent. 
A szenvedőkhöz lehajolni tudni: 
Ez az érzésünk kincsnek legnagyobb, 
S zengettek édes emberszeretetről 
A betlehemi angyalok. 

ó h szent karácsony, szép karácsony, 
Én édes ü n n e p e m ! 
Tudod-e, hogy ah, vesztemre fogant meg 
Mindez a lelkemen. 

Megmosolyognak, kicsúfolnak érte, 
Hogy alvajáró, balgatag vagyok . . . 
Felelj nekem : rászedtek vo lna-e hát 
A betlehemi a n g y a l o k ? . . . 

Felelj nekem, mondd a s z i v e m n e k : 
Csak bízz' remélj, s zere s s ! 
A szeretet a mennyország sugára, 
Más világ jegye e z ! 
Egy szebb világé, mely e lőbb-utóbb majd 
Elűz minden borulatot . . . 
Boldog vagy, míg megérted, mit dalolnak 
A betlehemi a n g y a l o k ! 

Szabolcska Mihály. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Az erdélyi egyházkerületi értekezlet 1900. Évkönyve. 
Összeállította Nagy Károly ref. theologiai tanár, az értekozlet egy-
házi titkára. Kiadja az értekezlet. Nagy 8-ad rétben 116 lap, 

Kolozsvár, 1900. Gombos F. nyomdája. Ára . . . ? 

Erdélyben a fo lyó év nyarán egyházi értekezletté 
szervezték át az addigi lelkészi értekezleteket. Az átalakult 
értekezlet munkatársul fogadta az egyház világi elemét 
és új szervezetével új vezetőket nyert. Ennek az átalakí-
tott egyházkerületi értekezletnek első E v k ö n y v e fekszik 
most előttem. 

Az Évkönyv öt szakaszának I-jében Vásárhelyi 
Boldizsár deési lelkésznek a nagygyűlésen elmondott pré-
dikációja, II ikában báró Bánffy Dezső kormányzó főgond-
noknak, dr. Bartók György erdélyi püspöknek és Molnár 
Albert theologiai tanárnak gyűlési beszédei vannak 
k ö z ö l v e ; a Ill-ik szakaszban az új a lapszabályok s a 
közgyűlés é s választmány jegyzőkönyve i vannak kinyo-
m a t v a ; a IV-ikben Molnár Albertnek »egyházi életünk 
fejlesztésének eszközeiről*, Váró Ferenc nagyenyedi főgim-
náziumi tanárnak »Val lomások és kérdések*, BedÓházy 
János marosvásárhely i tanárnak »Hit és tudomány* c ímű 
felolvasása és Bodor Géza esperesnek az egyházmegye i 
papi értekezletek eddigi működéséről szóló jelentése o lvas-
ható ; az V-ik szakasz a névsorát közli az egyházkerület i 
értekezlet 3 9 5 tagjának, a kik közül alapító tag ( 1 0 0 kor. 
a lapí tványnyal) 13, rendes tag 2 kor. évdíjjal 3 4 7 és 
pártoló tag tetszésszerinti önkénytes adománynya l 34. 

Az Évkönyv irodalmi dolgozatai között kimagasló 
fontosságú a Molnár Albert felolvasása, a mely részletes 
programmot ad arról, hogy mily eszközökkel és minő 
módozatok szerint fejleszszük egyházi életünket. 

Az a kiindulási pontja, hogy egyházi életünk fej-
lesztésre szorul, s hogy ez a fejlesztés az egye temes pap-
ság elvéből kifolyólag mindnyájunknak komoly feladata. 
Á m d e nem szabad minden eszközt kritika nélkül elfogadni. 
Igy az evangél izációt Molnár határozottan perhorreskálja, 
mert az inkább árt, mint használ (ezt a merész tételt 
csak állítja, de nem bizonyítja a szerző) . Az egyesület i 



önkéntes tevékenységet sem tartja célravezetőnek, mert 
ez az extra konventikulumokat és a szektáskodást moz-
dítja elő s a mellett >ezekben az extra-összejövetelekben 
bizonyos vád van az egyházi rend s az egyházi orgánumok 
ellen* (53. 1.). Ezeket az eszközöket tehát mellőzni kell 
s helyettök olyan istentiszteleten kivüli összejövetelek 
szervezendők. a »melyeknél a vallásos elem mindenesetre 
előfeltétel, alapszín, de ez összegyülekezések substanciája 
még sem maga az istentisztelet. Ezek az összegyüleke-
zések nemesen és egyháziasan ható társaságos érintke-
zések, a melyek nem kielégítik, de ébresztik a templom 
szükségérzetét* (54. 1.). Az ilyen >egyházi és református 
esték*, meg aztán a »szeretetvendégségek* volnának azok 
a nevezetesebb funkciók, a melyek által az egyházi elet 
társadalmi fejlesztése egészségesen eszközölhető, 

Arra, hogy ezeket a funkciókat minő szervek és szer-
vezetek végezzék? — Molnár következőleg felel: » Városokban, 
nagyobb egyházközségekben, a hol több templom van, szo-
rosan körül kell határolni mindenik templom körét, hogy 
mindenik templom a helyileg hozzácsatolt körrel s e kör-
ben lakó református hívek összességével együtt egy külön 
parokhia legyen (56. I.), mert a gyülekezeti tudat fogya-
tékossága, sőt teljes hiánya, sok nagy gyülekezetünknek 
egyik legvégzetesebb átka. Ily saját parókhiát lehet a 
papnak lelkigondozásilag, tervszerüleg szolgálnia; ily 
külön parókhiában lehet magokat az egyháztagokat egyház-
társadalmi munkaban aktívvá tenni« (58. 1.). A nagy 
gyülekezeteket ily kisebb parókhiára osztván be, Molnár 
varoson és falun, tehát mindenütt egy újabb parókhiális 
organizációt javasol, nevezetesen: minden gyülekezet család-
atyáinak egyháztársadalmi organizációját. Jelesen minden 
parokhia, a melynek egy pap lelkipásztorsága alatt kell allania, 
a szükséghez képest körökre, még pedig a »református 
családatyák köré*-re osztatik be, a mely körnek tagja 
minden ott lakó ref. családfő, s az egész szervezetnek 
feje a pap. A családfők korének feladata a vallás-erkölcsi 
életet, valamint a jótékonyságot saját kerületében ápolni 
és fejleszteni. A családfők körének élén áll egy presbiter, 
a kit a presbitérium nevez ki és egy bizottság, a melyet 
a körbeli családfők választanak. Az egyes családfő-körök 
rendelkezésére a presbitérium némi anyagi eszközöket is 
ad, de a főcél az, hogy a körök maguk is találjanak 
módot anyagi eszközeik beszerzésére. — A gyülekezeti 
családfők parókhiális szervezete mellé az ifjúság is paró-
khiális szervezetbe foglalandó. Ez lesz a gyülekezeti ifjaság 
organizációja, a melyet Molnár az ifjúsági egyesületek 
helyett tervez, ismét nem a szabad egyleti. hanem a 
gyülekezeti elv alapján. (A felolvasás egy ilyen ifjúsági 
organizációt részletesen ismertet az erdelyi evangélikusok 
>Bruderschaftjai« alapján.) E szervezet (64—65. I ) az 
ifjúságot az egyháztársadalomba illeszti be s intézmé-
nyesen az egyház vallás-erkölcsi hatása alá helyezi. — 
Végül a parókhiabeli nők organizációját is javasolja 
Molnár, még pedig a következő módon: 1. Minden gyüle-
kezetben az összes református nök a gyülekezet női tár-
sadalmát képezik s a nőkre váró gyülekezeti munkát 

végezik. Nevezetesen: leánynevelés, óvoda, gyermekkert, 
árvaház, diakonisszaügy, szegények gondozása, templomok 
fölszerelése, egyházi gyűjtések, jótékony előadások rendezése, 
templomi női éneklés fejlesztése stb. Minden gyülekezetben 
a nők a presbitérium megbízásából és a pap elnöklete 
alatt választmányt alakítanak, a mely hármas fokozatban 
(mint gyülekezeti, egyházmegyei és egyházkerületi választ-
mány) az egész egyházkerület testén végig fonódó nemes 
ideghálózatként fog működni. 

Ime, ily organizációba kivánja Molnár tömöríteni a 
református egyházi társadalom családfőit, ifjúságát és női 
elemét, hogy az az egyházi tudat és az az egyházi szel-
lem, a mely az eklézsiát áthatja, egyetlen fokon és egyetlen 
rétegében se szűnjék meg. 

Erre a Molnár-féle egyháztársadalmi szervezkedésre, 
nevezetesen az organizáció módjára és hitelvi alapjára 
Lapunk szerkesztője megtette a maga észrevételeit. (L. e lap 
mult száma vezércikkelyét). Ezeket nem kívánjuk ismé-
telni Majd az élet megkorrigálja a hibákat és kipótolja 
a hiányokat. A fődolog az, hogy a szervezkedés szüksé-
ges voltát erdélyi egyházkerületünk vezető egyéniségei is 
belátták, s az egyháztársadalmi munkát ők is megkezd-
ték. Különös elismeréssel emelem ki az erdélyi egyház-
társadalmi munka tervezetnek azt a fontos elvét, hogy 
az egyetemes papság eszméjét intézményileg érvényesíteni 
igyekszik, s azt a másik jó alapgondolat ját. hogy a nagy-
gyülekezeteket minél előbb külön parókhiákra kell osztani. 
Vajha minél több siker koronázná tevékenységöket! 

Az Évkönyv többi irodalmi közleményei közül ki-
emeljük még a Váró Ferencz »Vallomások és kérdések* 
cimü felolvasását, a mely találó rajza adnak a belső 
vallási forrongásnak, a mely a hatvanas-hetvenes évek 
helytelenül szervezett hitoktatása a középiskolai tanuló 
ifjúság lelkében támasztott. 

A sűrűn nyomott, de sajtó-hibáktól hemzsegő Évkönyv-
nek, bár pongyola a külseje, de érdekes a tartalma, a 
melytől elvitázhatatlan a komoly törekvés egyházi bajaink 
orvoslására. S ez már magában véve nagy vívmány, első 
elszánt lépés a haladásra, a melynek még mindig nagy 
akadalya egyházunk némely rétegeinek az a módszere, 
hogy inkább leplezgetik s tussolgatják a bajokat, csakhogy 
ne kelljen mentő és gyógyító munkássághoz fogniok. Ezek 
a kényelmes ósdiak látván nem látják, hogy egyházunk 
fájában őrlő szú lakik, a mely erősen korhaszt és sor-
vaszt. Mi az erdélyi belmisszió hitelvét és módszerét nem 
helyeseljük, de a törekvést, a munkára indulást teljes 
elismeréssel üdvözöljük. Érdeklődéssel várjuk hogy a mi 
evangéliumi belmissziónk mellett milyen lesz a valóság-
ban az erdélyi egyházi belmisszió?! 

V. F. 



K Ü L F Ö L D . 

Chicagói levél. 
Ch. Merle d'Aubigne látogatása Amerikában. — Prot. theol. inté-

zetek konvenciója. — Cuba népiskolái. 

Kiválóan érdekes kedves vendégei voltak az elmúlt 
hét fo lyamán városunk egyik hata lmas angol ref. gyüle-
kezetének. A nagy francia hisztorikusnak. Merle d'Aubigne-
nek fia, Károly, a francia főváros egyik legkitűnőbb hitszó-
noka s tudós theológiai író látogatott el hozzánk Párisból, 
egy japán misszionárius, s mintegy 1 0 — 1 2 amerikai 
theológiai tanár társaságában. 

A chicagói ref. egyházak ez a lkalomból kifolyólag 
egyesített istentiszteleteket tartottak, oly óriási érdeklődés 
mellett, a melynek impozáns voltát csak a Moody-féle 
összejövetelekhez lehet méltóképen hasonlítani. Egy órával 
a hirdetett istenisztelet ideje előtt a chicagói legnagyobb 
ref. templom minden zuga megtelt hivő közönséggel , 
melynek körében képvise lve volt talán minden felekezet 
a maga papjai, tanárai és hivei által. 

Igazán ritka magas élvezet is volt az, a mit ez az 
összejövetel a je lenlevőknek nyújtott. Maga a külső kép 
is fölemelő, elfeledhetlen hatást kell, hogy gyakorolt legyen 
mindenkire ; a tartalom pedig eszméitető , tanulságos, s 
az evangél ium minden igaz barátjának szivét örömmel , 
lelkesedéssel eltöltő volt. 

Gyönyörű összhangzatos gyülekezeti éneklés és a 
helybeli lelkész imája után Merle d'Aubigne lepett a szó-
székre, s szabad előadást tartott a francia prot. egyház 
küzdelmes múltjáról s reménytel jes jövőjéről. Az alig 
6 0 0 , 0 0 0 főre menő, maroknyi protestant izmus a negyven 
milliónyi pápistaság és a the izmus nagy tengerében a men-
tők dicső munkáját végezi. El lehet mondani , hogy a 
Hugenották képezik a francia társadalom savát, borsá t ; 
ők tartják kezökben a társadalmat megnemes í tö krisztusi 
kovászt , ők az igazi keresztyén eszmék zászlóhordozói , 
nekik köszönheti a francia társadalom, hogy a közélet 
minden teréről ki nem veszett m é g teljesen, a nemzete -
ket, családokat és egyéneket fentartó tiszta erkölcsiség. A 
francia református egyházak tagjai híven harcolnak az 
evangél iumban lefektetett tiszta keresztyén elvek diadalra 
juttatása érdekében, habár ezekért jutalmuk a gáncs , a 
gúnyoltatás, s a társadalmi és állami élet minden vona-
lán a mellőztetés. A csekély számú párisi ref. gyülekezet 
a fővárosban 6 0 imaházat tart fenn, melyek a legneme-
sebb evangél izaló munkát végezik. Ugyancsak a párisi 
egyházak tartják fenn egyesített erővel az ú. n. Mc Call-
féle egyházi missziót (hasonlatosat az Üdv hadseregéhez) , 
mely a népélet legalsóbb, legromlottabb részében tesz 
megbecsülhet len szolgálatot az egyháznak s a Krisztus 
ügyének. Egyszóval , — mint Merle d'Aubigné m e g j e g y z é , — 
a jövő kor elfogulatlan történetírójának hálával kell meg-
emlékeznie Franciaország mai protestantizmusáról , mert 
ennek fogja köszönhetni az ország az ő jövendő fennmara-
dását. 

S hogy ebben milyen nagy igaza van Merle d'Aubig-
nénak, azt mindnyájan tudjuk, kik ismerjük a francia 
népélet romlottságát, sülyedettségét, akár a történelemből, 
akár személyes tapasztalatból! Franciaországot sem ment-
heti meg, nem állíthatja meg más a romlás útján, mint csakis 
az evangél iumi igazságokhoz való visszatérés, a mely igazsá-
gok még minden nemzet életében idvességre vezérlő erők-
nek bizonyultak. 

* * * 
Az Éjszak-Amerika és Canada területen működő 

theológiai intézetek (számszerint 111 prot. papnöve lő 
szeminár ium) tanári kara és i f júsága Pitísburg városának 
falai között tartotta a napokban érdekességekben bővelkedő 
nagy konvencióját . Több mint 8 0 0 theológiai professzort, 
s 7 0 0 0 - n é l több theológus studenst képviseltek a delegátusok 
a prot. vallásfelekezetek minden árnyalatából . Fö lemelő 
je lenség volt egyesü lve látni a különböző hittani álláspontokat 
képviselő tudós tanárokai, körülvéve őket követő tanítvá-
nyaik seregétől , a mint vallást tettek mindnyájan a Krisz-
tusban való egységről . Az alap, a melyen állanak, a 
gyökér, a melyből mindnyájan táplálkoznak: egy, örök és 
vá l tozhat lan: a Krisztusnak tiszta evangél iuma. Lehetnek, 
sőt vannak közöttük nagy hitelvi eltérések, de a reformáció 
alapvető princípiumát (sola fide) hitök mozdíthatlan funda-
mentumának vallják mindannyian. Az elhangzott beszédek, 
ér tekezések mind ennek szolgáltatták bizonyságait . S a 
kik a protestant izmus szakodozotfságát veszede lemnek 
tartják, e ponton megnyugodhatnak. Az utak, me lyen 
haladunk, lehelnek különbözők, az eszközökben válogatha-
tunk, de a cél, mely felé törekszünk, csakis egy lehet. Érdekes, 
hogy e konvenc ió minden közösséget megtagadott az 
unitárizmussal , mely felekezet különben eddig is egészen 

szeparált helyet foglalt el a prot. felekezetek táborában. 

* * 
* 

Guba-sziget Amerika katonai kormányzója, a derék 
Mood generális , érdekes adatokat közöl reportjában a 
sziget kulturális előhaladásáról , a mióta Amerika okkupálta 
és protestáns befolyás alá helyezte e legújabb gyarmatot . 
Ez év fo lyamán az E.-ÁUamok kormánya 3 0 0 0 nyi lvános 
iskolát építtetett fel és rendeztetett be mintaszerűen a 
lakosság művelődésének fokozására. Mig spanyolok kezelték, 
jobban mondva: fosztogattak és zsarolták e szigetet, mind-
össze 2 5 — 3 0 ezer gyermek járt i sko lába; ma pedig az 
iskolába járó növendékek létszáma 165 ezer, és ez év 
végével , remény van rá, hogy a létszám el fogja érni a 
a kétszázötven ezret. Az E.-Államokból 1 5 0 , 0 0 0 iskola-
padot ( 2 — 2 gyermek számára) szállítottak ki, és 3 nagy 
hajórakomány ingyen iskolai könyvet küldött a közoktatási 
kormány Guba-szigetére. 1 9 0 0 január 1-én 1 6 0 0 tanító 
foglalta el egyszerre ál lomását, s azóta újabb 1 4 0 0 taní-
tónő a lkalmazása valt szükségessé . A sziget lakói é letében 
óriási változást idézeit elő a kormánycsere , s ennek ál-
dásait kezdi a nép belátni és méltányolni . 

A mi megjegyzésünk ezekhez csak az, hogy a mit 
Amerika az ő iskoláival, közintézményeive l eler, az való-



ban bámulatos, es kell, hogy mindenkiben tiszteletet éb-
reszszen föl e derék nemzet iránt, mely semmi áldozatot 
sem tart nagynak, a mit a közművelődés oltárára kell 
meghoznia. Az amerikai a műveltséget tartja a legnagyobb 
kincsnek, s minden lehetőt elkövet arra nézve, hogy a 
nép legszegényebb része is élvezhesse a művelődés áldá-
sait. Az igaz, hogy ágyúkra és puskákra kevesebbet költ, 
mint egy tizedrangú európai hatalom ; de hát nem is 
ebben áll egy nemzet valódi ereje és hatalma! 

Chicago. Ills. 8504 Superior ave. 
Harsányi Sá)idor. 

ev. reform, missziói lelkész 

R É G I S É G E K . 
Szent István dekrétumainak keresztyénsége 

s a mai pápás világuralom. 
Az egyház történetéből ismeretes, hogy a reformá-

toroknak eszök ágában sem volt »új hitet* alkotni, vagy 
»új egyházat* létesíteni. A régi egyetemes hitnek s az 
idők folyamán tévútakra került egyházaknak az evan-
gélium alapján való megtisztítás képezte az ő kizáró-
lagos feladatukat. Ép azért az ágostai hitvallás az irás 
mellett az őskeresztyén egyházi atyákkal is érvei; sőt 
Melanchton, mint a schmalkaldi cikkek függeléke is igazolja, 
jure humano, az evangéliumi igehirdetés szabadságának 
feltétele mellett a püspöki hierarchiai szervezetet is haj-
landó volt meghagyni. Csak a tridenti zsinaton került 
a r. kath. egyház a középkori pápás római keresztyén-
ségnek ama végzetes lejtőjére, a melyen haladva csak a 
pápás világuralmat s az ultramontánizmust szentesítő 
vatikánumig juthatott el. S ezzel Hasénak, a nagy jenai 
egyhaztörténetironak jellegzetes szava szerint »el is készült*, 
»épülete betetőzést uyert*, s a jövőben a pápai infalli 
bilitást már csak a pápa büntetlenségének dogmája 
követheti. 

A reformátusoknak eme közönséges keresztyén apos 
toli hite I-ső István dekrétumaiban is kifejezésre jutott, 
és messze távol áll a mai pápás keresztyénsegtől és az 
annak szolgálataban álló ultramontánizmustól. Ime egy 
néhány szemelvény állításunk beigazolására a dekrétumok 
két könyvéből, Nagy Gyula fordításában: 

Az »elöljáró beszéd« ezzel kezdődik: »A szent 
Háromság egy Isten*, sőt a turóci kódexben: »A mi 
Urunk, a Jézus Krisztus neveben«. Ennek 1 §-ában 
hangsúlyozza »az Isten akaratát és bizonyos eleve látó 
végzését*, »az isteni parancsolatot és rendelést*, 'Isten 
kegyelmét*, a mindenható engedelmét és atyai kegyes-
ségét* stb. 

»A keresztyén hit megtartásáról* szóló 1. fejezet-
ben hangsúlyozza a királyi méltóság rendjéhez tartozó 
• közönséges keresztyén apostoli hitet<, »a szent vallást*. 
»Isten egyházát*, »Krisztus vallását*; ismétli »az apos-
toli hitvallás háromságos tartalmát*, és kemény bünte-
tessel sújtja »a háromság alkotmányának megbontóit*. 
Sehol egy szóval sincs megemlítve a mai (tridenti és vati-
kani) római pápás vtdlás. 

»Az egyházról és az egyház állapotjának megtar 
tásáról* szóló 2-ik fejezetben a dekrétum azt mondja: 
»A királyi palotában bizonyára másod helyen áll a val-
lás után az egyház, melynek elsőben, a mi fejünk, t. i. 
a Krisztus hinte magot, azutan az ö tag.jai. úgymint az 

apostolok és a szent atyák által elplántáltatván és meg-
épülvén erősen, mind az egész földkerekségén eláradott*. 
Tehát I-ső István dekrétuma szerint a Krisztus és nem 
a pápa az egyház feje, és az apostolok és a szent atyák, 
nem pedig a hierarchiai püspökök az egyház »elplántálói«. 
S a midőn szerinte »a vallás után az egyház* követ-
kezik, ebben a keresztyén vallás és az empirikus egyház 
közötti megkülönböztetésnek protestáns alapelve jut kife-
jezésre, a mely nem engedi Krisztus vallásának és a 
hierarchiai pápai egyháznak azonosítását. 

Miután a fejezet 1. §-ában »arról a jóról* beszél, 
>a mit a kegyelmes Isten az ö véghetetlen irgalmából 
(tehát nem a pápa kegyességéből!) nekünk érdemünk 
felett adott*, a 2-ik §-ban igy folytatja >a szentegyházról* 
szóló fejtegetéseit: »Mert valaki a szentegyház méltóságát 
kisebbíti avagy szeplővel illeti: Krisztus testének (és nem 
a római pápás egyháznak) megcsonkítója az. Lám, az 
Űr maga mondotta Péternek (Máté 16, 18. v.), kit az ő 
szentegyháza őrizőjének és elöljárójának állata: Te, Péter, 
kőszikla vagy, és ezen a kősziklán építem föl az en 
anyaszentegyházamat. Ugyanis ő magát nevezi vala kő-
sziklának, de sem fából, sem kőből épült egyházról nem 
szólott, hanem a megtérteket, Isten választott népét, hitre 
hajtott nyáját, mely keresztvízzel megmosatott, megkene-
tett, mondotta az ő szentegyházának*. Ime, az egyház-
fogalomnak evangéliumi keresztyén és protestáns meg-
határozása, a mely szerint az »Istennek választott népe«, 
és a »Krisztusban hivők közössége*. E meghatározás sze-
rint az egyház lényege a »populus fidelis*, mely koránt-
sem »appendix* az egyházon, mint Bellarmin és a mai 
római egyház is tanítja. Ez egyházat a 3-ik §-ban »az 
igazak gyülekezetének* (»communio vere credentium« vagy 
»sanctorum«-nak mondanák a reformátorok) is mondja. 
Ehhez az egyházfogalomhoz a mai hierarchiai pápás 
egyháznak csakugyan semmi köze. Ennek az egyháznak 
»oltalmát és felsegélyezését* ajánlja »buzgó törekvéssel' 
István »szerelmes Imre fiának*. 

A 3-ik fejezet »A püspök nevezetéről és a főpapokat 
illető tisztelet megadásáról* szól. Pál apostol intelmeire 
emlékeztet, a midőn az 1-ső és 2-dik §-ban a püspököket 
»véneknek«, »az emberi nemzet őrizőinek*, »lelkipász-
t o r o k n a k » a z egész egyház vigyázóinak* és »a szent 
sákrámentom sáfárainak és osztóinak' mondja. Semmi 
nyoma sincs itt a tridenti zsinat későbbi meghatározá-
sainak, a melyek szerint a főpapoknál a »praeesse«, és 
nem a j>docere* a fődolog. Természetes, hogy kora keresz-
tyénségének hibáját István is osztja, a midőn a püspökök-
ről a 3-ik §-ban azt mondja, hogy »az ö közbenjáróságok 
által töröltetnek el az embereknek bűneik*. Igy értették 
felre »a kötés és az oldás* apostoli hatalmát. A halotti 
beszéd is csak azzal elégszik meg : »kinek odutt hotolm 
oudonia és kötnie*. 

Ugyancsak kora vallásos tévedéseiben osztozik István 
»az imádságról és annak módjáról* szóló 9-dik fejezet -
ben is, mely »imádság gyakorlásáról* azt mondja ugyan, 
hogy az »fóeszköz a királyok idvességéhez*, de kora lei-
fogásának megfelelőleg hozzáteszi, hogy »a szüntelen való 
könyörgésben megtisztulás és bűnbocsánat vagyon*. A 
jócselekedetek theóriája és érdemet szerző mükegiessége 
jut itt kifejezésre az ingyen való kegyelemből eredő bűn-
bocsánattal és megigazulassal szemben. I)e méltán idézi 
itt Bölcs 9, 10. és Sirak 2 3 : 4, 5 és 6. versét, s a 3-ik 
§ ban már »az Istennek* tulajdonítja »minden bűnöknek 
eltörlését « 

Végül az I. könyv 10-ik fejezete »a kegyességről 
és irgalmásságról es egyéb jóságos cselekedetekről* szól. 
Az evangeliumi keresztyén ethikára és annak rövid kom-



pendiumára: a hegyi beszédre emlékeztetőleg hangsúlyozza 
annak 12 §-ában »a királyság koronájaként* a >kegyesség«, 
az »irgalmasság*, a »békességes tűrés«, az »alázatosság«, 
a »mérsékletesség* (modestas), a *szelidség«, a »tisztes-
ségtudás* s a »szemérmetesség« erényét, mint »az örök 
életre« vezető utat. Sehol semmi nyoma a római pápás 
egyház »tanácsainak* és »parancsainak* és az azokon 
alapuló magasabb fokú (szerzetesi) és alsóbb rendű 
(világi) erkölcsiségnek. Keresztyén jellegű evangeliémi 
ethikával van itt dolgunk, a mely nagyon távol áll az 
elaprózott későbbi jezsuita kazuisztikától. 

Ime ilyen I-ső István dekrétumai I. könyvének keresz-
tyén tartalma. A »római egyház* még csak meg sincs 
említve, a hierarchiai papi uralomnak semmi nyoma, sőt 
inkább az egyetemes keresztyénség főbb igazságai vannak 
itt feltüntetve, és Mária és a szentek vagy képek és ereklyék 
ceremonális pápás tisztelete helyére Krisztusnak és az 
Istennek lélekben és igazságban való imádása lép. 

De nézzük a dekrétumoknak Il-ik könyvét is. Az 
»előljáró beszéa« ezzel kezdi: *Isfen kegyelme velünk*. 
Ennek megfelelőleg erős nyomatékkal beszélt az 1-ső és 
2-dik §-ban »a királyi méltóságnak a közönséges keresz-
tyén hit éltető erejéből táplált sikeres és derekas mun-
kásságáról «, »országának Isten akaratából való kormány-
zásáról*, »népének tisztességes és háborúság nélkül való 
életérők', s »az isteni és világi törvények* egymást átható 
viszonyáról. Főelvül kimondja, »hogy a mennyi előmenetelt 
nyernek a jók az isteni törvények áítal, annyi kisebbséget 
szenvedjenek (azaz büntetést vegyenek) a gonoszok és 
bűnösök a világiak által*. 

Az 1. fejezet »az egyház állapotjárói és Isten há-
zának tiszteletéről* szól. Bevezetésképen kijelenti, hogy 
»a ki gőgös kevélységében fenhéjázva Isten házát semmibe 
veszi és az Istennek szentelt és Isten tiszteletére . . . 
rendelt javakat becstelenül illetendi, avagy azokban elvenni 
merészkedik, akárki legyen, mint Isten házának megtá-
madóját és rontóját, rekeszszék ki a gyülekezetből«. Ime 
in nuce a vallás szabad gyakorlata elleni bűncselekmény! 
Majd a további §-okban »az egyházi vagyonról« és annak 
»oltalmazásáról és öregbítéséről* szól; de mindenütt hang-
súlyozva, hogy ez a vagyon »az uráli Urának szóló 
jószág«, a melynek a király »Istentől rendelt őre és 
oitalmazója«. Állami vagyon az, a melyet a magyar r. kath. 
egyház korlátlan tulajdonának, magánvagyonának joggal 
nem tekinthet. A mai r. kath. autonómikus törekvéseknek 
tehát maga I-ső István is ellentmond a maga dekrétumaiban. 
Jó lenne ezt figyelembe venniök hazai ultramontán köreink-
nek és az azok szolgálatára kész politikusoknak! 

A 2-ik fejezet »a püspökök egyházi hatalmáról« 
szól. Annak 3. §-ában hangsúlyozza, hogy a püspökök a 
világiakkal egyezőleg járjanak el,»az Isten törvénye szerint az 
árvák és özvegyek oltalmazásában és a keresztyén vallás 
megtartásában*. S végül elrendeli, hogy »az igaz tör-
vényt (és korántsem a római egyház parancsát) se vala-
kinek hazugsága vagy hamis tanúsága, se hitszegés vagy 
jutalom semmiképen meg ne vesztegesse«. — Az özve-
gyekről és árvákról még a 24-ik fejezetben szól bővebben. 

Ugyancsak szigorúan intézkedik István a II. könyv 
7-ik fejezetében »a vasárnap megtartásáról* és arról, 
hogy azon a napon »a munkának szünete legyen*. Mert 
»ha pap vagy ispán vagy más keresztyén ember (»persona 
fidelis« és nem pápás római egyháztag) vasárnapon találna 
munkában valakit, akárki legyen, űzzék el a munkától«. 
Ime az ipari munkának vasárnapi szüneteléről szóló 
1891 : XIII. t.-c. rövidre foglalva István dekrétumaiban; 
sőt nemcsak az ipari munkaszüneté, hanem az általános 
munkaszüneté, a mi István király mély vallásos keresz-

tyén érzületére és gondolkozására vall. Sőt a 8-ik feje-
zetben szigorúan meghagyja, hogy »vasárnap mindenki 
templomba járjon*, vagyis e napon »mitiden ember, 
apraja és nagyja, férfia és asszonya, mind templomba 
menjen, kivéve azokat, a kik a tűzhelyet őrzik« ; a 
mihez az 1. §. még hozzáteszi: »Valaki pedig konokul 
hátramarad*, (a papok és ispánok meghagyásából a 
falusi birák) »csapják meg és koppaszszák meg*. Szigorú 
intézkedés; de a vasárnap megszentelésére vonatkozó 
rendeletei ma is megszívlelésre méltók, — államban és 
egyházban egyaránt. 

Kora egyházának hü követője István a 9. és 10-ik 
fejezetben, a hol elrendeli, hogy »kántornapokon és pén-
teken húst enni tiios«. Ugyancsak szigorúan intézkedik 
»a gyónatlan megholtakról*; de keresztyén érzületéről 
tesz bizonyságot a l l - ik fejezet 2. §-a, mely ezt mondja: 
»A kik pedig hirtelen való halál veszedelmébe esnek, 
temessék azokat az egyház minden tisztességével, mert 
Isten ítéletei titkosak és elrejtettek mielőttünk*. A pápás 
egyház gyóntató székének üzelmeiről azonban szó sincsen 
a dekrétumokban! — Ép úgy szigorúan intezkedik a 
12-ik fejezetben »a keresztyénség megtartásáról«, a melyre 
nézve elrendeli, hogy »a nyakas engedetlenekre tegyen 
a király törvényt, mint a keresztyénség védője«. 

A következő fejezetek (13 —55) kevésbé tartoznak 
a mi tárgyunkhoz. Az akkori kornak erkölcsi szellemét 
és felfogását visszatükröző büntetésekről van itt szó, a 
melyek az emberölésre, a vádaskodásra, a vitézek elszer-
zésére. a leányok elrablására, a paráználkodásra, a rágal-
mazásra, a lopásra, a gyujtogatásra, a boszorkányokra, 
a bűbájosokra, a pártütésre stb. vonatkoznak. »A tem-
plomi gyülekezetről* szóló 18-ik fejezetben érdekes az, 
hogy »a szent leckék éltető szaváról« van említés téve, 
a mi semmi esetre sem vonatkozhatik a populus fidelis 
által érthetetlen »misemondásra«. 

Ime ez I-ső István törvényeinek a keresztyénsége ! 
A vallásos keresztyén szempontokatörvényekben a döntők ; 
»Mert a mennyivel különb az Isten az embernél, annyival 
előbbrevaló a vallás ügye a halandók birtokánál* (I. lib. 
1. p.). Az isteni törvények uralmát akarja megerősíteni 
a világi törvények iránti engedelmességgel. E törvények 
minden intézkedéseiben az isteni törvény erkölcsi és szel-
lemi fölebbvalósága jut kifejezésre a világi törvényekkel 
szemben. A vallás szabályainak van alárendelve az egész 
élet, ép azért a vasárnapi istentiszteletben való részvét az 
ő törvényeiben a keresztyén közösség legbiztosabb jele s 
a vallásos szellem leghatalmasabb ápolójaként van föl-
tüntetve. Kemény büntetést szab arra, a ki az alól kivonja 
magát. És nem elég, hogy az ember templomba járjon ; 
»a hely szentségéhez méltóan kell ott viselkednie* (19-ik p.). 
A hit és erkölcs birodalma elől jár, megszenteli a világi 
élet összes dolgait, körülményeit és viszonyait, s egyetlen 
feltétele a közjó létesítésének. Törvényeinek keresztyénsége 
belenyúlt a családi életbe is, s azt különösen a gyöngék 
javára szabályozni igyekezett, sőt — mi több — a rab-
szolgaság enyhítésére is kiterjesztette figyelmét. 

Valóban I-ső István »apostol és honalapító* volt 
egy személyben, ki a vallásos hit kőszálára építette az 
új magyar hazát. A keresztyénségnek megelevenítő és 
megifjitó hatása tűnik ki az ő törvényeiből. Igaza van 
ugyan Vaszarynak, hogy »a magyar nép homlokáról le-
csurgó keresztvíz az erkölcsi újjászületés fürdője; a befo-
gadott új vallás a társadalmi és politikai élet megizmoso-
dásának leghatékonyabb tényezője*; de az is igaz, hogy 
I-ső István keresztyénsége nem volt a pápás-római, hanem 
a nyugati közönséges katholikus keresztyénség. A »római* 
egyház vagy vallás s a pápa neve elő sem fordul az ö 



törvényeiben. S épen nem »ez az egyház értelmezte a 
királyi hatalmat, adta a koronát, ápolta és terjesztette a 
műveltséget és szolgálta a magyar közigazgatást*, és 
semmi nyoma a törvényekben annak, hogy »Is!ván magát 
és országát a szentszéknek csakugyan felajánlotta*, vagy 
hogy >a pápai legátusok suhogtatják a királyok felett az 
egyházfegyelem vesszejét*, s hogy »a magyar nemzet István 
alatt római katholikus lett*, — mint Kossuthányi Ignác 
»Alkotmány és Jogtörténete* (181. 1.) meséli. A ker. katho-
likus hit nemesítő hatásának semmi köze a pápás világ-
uralomhoz, a későbbi tridenti és vatikáni-római katholiciz-
mushoz. 

István törvényeiben semmi nyoma a pápás világ-
uralmi rendszernek, s az azt szolgáló klerikális ultramon-
tánizmus világpolitikai tendenciáinak ; semmi nyoma a 
mai pápás katholicizmus kettős erkölcsiségének, Mária 
tiszteletének, és hagyományos ritualizmusának és sakra-
mentarizmusának, és végül semmi nyoma a római egyház 
jogi és hatalmi állásának a Krisztus evangéliuma és hivei 
fölött. Keresztyénsége a nyugati őskeresztyénség, a mely-
nek további megtisztítása és bibliai egyszerűsítése aztán 
a reformáció feladata volt, és az evangéliumi keresztyén-
ség magasztos vallási és nemzeti feladatát képezi ma is. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** S á n t h a K á r o l y n a k lapunk Tárcájában, szerző 

óhajtására közlött énekére nézve megjegyezzük, hogy az 
Orosházán, Veres Lajos könyvnyomdájában megrendelhető. 
Ára, példányonként, 100—500- ig 3 fillér, ötszázon főiül 
2 fillér. 

** A magyar keresztyénség 900 éves jubi-
l e u m á r a Fülöp József körmendi ref. lelkész egyházi 
beszédét irt, elő- és utóimával, s ezeket egy kis füzetben 
kinyomatja és a lelkészek rendelkezése alá bocsátja. A 
mikor ezt a szerző megkeresése folytán hírré teszszük, 
megjegyezzük, hogy a beszédeket és az imákat magában 
foglaló füzet szerzőnél rendelhető meg 50 fillérért. 

** A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. 
Politikai tanulmány. Irta Beöthy Ákos. I-ső rész. A régi 
Magyarország. A honfoglalástól az 1825-diki országgyű-
lésig. Budapest, 1900, nagy 8-adrétben XXII. -f- 896 lap, 
ára 14 korona. — Ezt a nagyszabású történet-bölcsé-
szeti tanulmányt előre is különös figyelmébe ajánljuk 
olvasóinknak. Nemsokára bővebben ismertetjük. Megrendel-
hető az Athenaeumnál Budapesten. 

** Az á l l a t o k v i l á g a cimű füzetes vállalatból, a 
mely Brehm világhírű müvének magyar kiadása, meg-
jelent a 7-dik füzet, a mely folytatólag a majmok élet-
módját ismerteti, van benne egy mülap s néhány szöveg-
kép. A füzet ára 80 fillér, Légrády Testvérek kiadása. 
(Budapest, Váci-kőrút 78.) 

** Szabad órák. Költemények. Irta Szabolcsba 
Mihály. Budapest, 1901. Singer és Wolfner kiadása. — 
Szaholcska lantja országszerte kedves, de talán a leg-
kedvesebb nekünk, evangéliumi keresztyéneknek; mert 
ez a költő-pap a mi csontunkból való csont, a mi vérünk-
ből való vér. A hit-, a haza-, és az ember-szeretet, de 

különösen az ember-szeretet egyszerű, de őserejű költője. 
Csak tiszta érzéseket penget lantja húrjain. De ezeket 
aztán tiszta csengésű, átható hangon. Olyan természetesen, 
olyan keresetlenül, hogy épen ebben az igénytelenségben 
áll a költői nagysága. Nem >apró nótázó legény*, nem 
»szegény nótázó ember* őcsupán, a mint azt »Ajánlás*-ában 
állítja. Nem bizony. Hanem valóságos költői lélek, a ki 
igazán érez és érzelmeit klasszikus szépen tudja kifejezni. 
Igazi lyrikus temperamentum, valódi dalos természet, a 
ki a szív szelídebb, gyöngédebb érzéseit remekül tudja 
dalba önteni. Dalol, ha fáj, dalol, ha örül a szive ; dalol 
még akkor is, ha történetkét mesél el; dalol, ha erősebb 
érzelmeket, ha szenvedélyt, ha szent hitet, ha honfi bút, 
ha erkölcsi undort tolmácsol a lantja. — Ennek a költe-
mény kötetének (mely tudtunkkal a 4-dik kötete) is dal 
a legnagyobb része. Az ódaszerü költeményei is (minők 
Az unió emlékezete, Kossuth szobránál, Március 15-én, 
Petőfi stb.) dalszerűek, sőt a kötet egy pár kis elbeszélő 
költeménye is inkább lyrikus. — A gyűjtemény legszebb 
és legnagyobb részét dalok alkotják, a melyek között az 
Ének a szeretetről, Idehaza, Sirnak a harangok, Volt 
egyszer egy királyné, Lelki árvák, Dal a betűről, Vallo-
más, Örök élet stb. mind megannyi gyöngyei a magyar 
dalköltészetnek. A kötetben van néhány vallásos költemény 
is, a melyekből egyet Lapunk mai tárcája közöl mutatványul. 
A szép kiállítású kötetet melegen ajánljuk olvasóink pár-
toló figyelmébe. (F.) 

E G Y H Á Z . 

Királyi adomány. Ő felsége a király, a gesztelyi 
ref. egyház templomépítésére, magánpénztárából 200 kor. 
adományt utalvánvoztatott. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k , A bezi-enesei evang gyüle-
kezetek Révész Sándort; — a /cis-barcsai ref. gyülekezet 
László Zsigmondot választotta meg lelkipásztorává. 

E g y h á z e s t é l y e k . Az adventi időszakban több 
helyen megkezdődtek újra az egyházi estéiyek. Igy, a mint 
olvassuk, folyamatban vannak Kolozsvárott és Aranyos-
Gyéresen is. Kolozsvároít Kenessey Béla. Herepei Gergely, 
dr. Kecskeméthy István, Molnár Lőrinc, dr. Imre Sándor 
és Biró Sándor tartottak már felolvasásokat Bizony áldásos 
volna ezeket az estélyeket minden gyülekezetben életbe 
léptetni. 

Új egyházmegye i gondnok. A barsi ref. egyház-
megye, mint már említettük, gróf Tisza Istvánt válasz-
tolta meg gondnokává, a ki azonban a megtiszteltetést 
nem fogadván el, új választás vált szükségessé. Az egy-
házmegye, a mint a Dunántúli Prot. Lapból olvassuk, 
most Kovács Sebestyén Endrét, a budapesti ref. egyház 
presbiterét választotta meg gondnokává. 

Uj református gyülekezetek. A vajdahunyadi 
egyházmegyébe kebelezett kis-barcsai reformátusok, a mint 
az erdélyi igazgató-tanács üléséről szóló tudósításból ol-
vastuk, nemsokára elérik azon óhajtásuk valósulását, hogy 



Istennek igéje az ő rendes papjuk ajkáról hangozzék hoz-
zájuk. Azt olvassuk ugyanis, hogy az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület hajlandó magára vállalni a papi 
lakáshoz szükséges telek megvásárlását és azon a 6 0 0 0 
koronába kerülő papi lakás felépítését, azon esetben, ha az 
igazgató-tanács keresztül viszi a papi állásnak államsegélylye 
való szervezését és rendes lelkészszel betöltését. Az igaz 
gatótanács örömmel fogadta a hazafias egyesület nemes 
ajánlatát és fölkérte a vajdahunyadi egyházmegye tanácsát 
a szervezési munkálatok haladéktalan megkezdésére. 

A gyulafehérvári ref egyházmegye f. hó 15 én tar-
totta meg közgyűlését. Elekes Viktor esperes jelentésében 
rámutatott az egyházmegye nehéz küzdelmeire, s éberségre, 
helytállásra, egyházépitő, buzgó munkálkodásra hívta fel 
a gyülekezeteket és annak vezetőit. Ezután Benedek Károly 
főjegyző tett jelentést az egyházmegyei tanács működéséről. 
Tárgyalta a gyűlés az egyetemi prot. theologiai fakultás 
kérdését is és óhajtja, hogy ennek felállítása érdekében, 
az evangélikus testvéiekkel egyetértőleg, az illetékes helyen 
megtétessenek a szükséges lépések. 

S z a v a z a t b o n t á s . A dunántúli ref. egyházkerület 
kiküldött bizottsága december 7-én bontotta fel a Rácz 
Gyula halálával megürült világi tanácsbirói állásra beadott 
gyülekezeti szavazatokat. Az eredmény azt mutatja, hogy 
a vezető körök nem igen irányították a presbitériumokat 
a kire szavazásban, mert nem kevesebb, mint 38 egyén 
közt oszlottak meg a szavazatok. Ily megoszlás mellett 
általános többséget persze senki sem kaphatott, s a bizott-
ság kénytelen volt szűkebb körű szavazást rendelni a 
két legtöbb szavazatot kapott két jelölt: Sárközy Béla és 
Segesdy Ferenc között. 

A szarvasi evang. egyházban, a mint a napi-
lapokbólsajnálattal olvassuk, még mindig nem akar lecsilla-
pulni a lelketlen igazgatók által a prédikációk magyar 
es tót nyelve felett indított belső harc. A kedélyeket 
izgató és immár az egyház testét is megbontással fenye-
gető kérdéssel legutóbb Veres József esperes elnöklése 
mellett foglalkozott az egyház tanácsa és azt egy negye-
dik lelkészség szervezésével igyekezett megoldani; azonban 
az egyház anyagi helyzete ezt lehetetlenné teszi. Sajná-
latos dolgok ezek, s ideje volna, hogy az izgatók ma-
gokba szállnának, mert a mint B. P. Hirlap irja, a 
magyar érzelmű hívek már annyira elunták a huzavonát 
és a pánszlávok erőszakoskodását, hogy közülök 30 csa-
lád kilépett az egyházból és baptistává lett. 

Mocsáry Lajos visszavonulása. >Epilog« cím 
alatt Mocsáry Lajos cikket írt a Sárospataki Lapok f. é. 
48-ik számába, s fájdalommal és elkeseredéssel konsta-
tálván, hogy az ultramontán reakció meggátlását sürgető 
felszólalásai a hivatalos egyházi gyűléseken meghallgatta-
tásra nem találtak, s hogy a nemzeti szellemmel együtt a 
protestáns szellem is teljes apathiába sülyedt, kijelenti, 
hogy felhagy a hiábavaló küzdelemmel és leteszi a tollat. 
Cikkét igy végzi: »Majd jő talán egy jobb kor, . . . De 
mikor? Mi lesz addig a magyar protestantizmusból? Az 
ultramontán reakció háborítlanul működhetik; behálózhatja 

az országokat a szövetkezetekkel, mint megannyi ügynök-
ségeivel, katholikus körökkel, melyek a községi és politikai 
ügyeket irányítják; a rengeteg egyházi vagyon minden 
irányban teljesiti az elszegényedett és élvsóvar társadalom-
ban a kerítő szolgálatot. Miként fog ily hatásoknak, meglehet 
hosszabb időn át, ellentállani a magyar protestantizmus, 
melyet védelmi eszközök tekintetében magunk szereltünk le 
és pedig ismételten? Az egyházpolitikai vita alkalmával 
a róka kérésére hallatni akartuk liberális szép szavunkat, 
s kiesett, szánkból a sajt, az 1868: L1II. t.-c. 12. §-a. A 
róka ismét itt van, s most már nemcsak szabadelvüségünkre, 
de egyenesen hazafiságunkra appellál, s mi a róka kíván-
ságát, szép szavunk hallatásával, másodízben is hűségesen 
teljesítjük. Ily körölmények közt számomra nem marad 
egyéb, mint a rezignáció, s azon sovány vigasztalás, hogy 
dixi et salvavi animam meam . . . Most már azoknak 
kellene átvenni a szót, a kik egy tüzetes és hatalmas 
polémia megindítására, kiváló tehetség és szaktudomány 
által képesítve vannak ; azoknak, a kik az ország taná-
csában ülvén, a kellő felszólalásokkal és formaszerü in-
dítványok tételével megadhatják az ultramontán támadásra 
a feleletet*. — Mocsáry e visszavonulását, — bár elismerjük, 
hogy panaszaiban sok szomorú igazság van, — őszintén 
sajnáljuk. Olyan emberre, mint ő, nagy szükségünk van, 
mind az egyházi sajtóban, mind az egyházi közéletben, 
s ezért veszteségnek tartjuk, ha rezignálva csakugyan 
félrevonul. De nem hiszszük hogy ugy legyen. Ne is iegyen. 
Ma nem a rezignációnak és a félrevonulásnak ideje van; 
ma minden emberre szükségünk van s ba még legjobbjaink is 
elkedvetlenedve félreállanak, akkor vájjon hogyan reméljük 
azt a jobb kort, a mely elhozza szabadulásunkat?! 

Dr. Bartók György erdélyi ref. püspök évi 
j e l e n t é s é t közölte az Erd. Pr. Lap utóbbi számaiban. 
A jelentésből, mint közérdekű dolgokat, kiemeljük a követ-
kezőket. A hivek száma meghaladja immár a 4 0 0 ezret ; 
szaporodás az utóbbi tiz év alatt 5.1,416 lélek. Született 
a mult évben 14,010, meghalt 9783; természetes szapo-
rodás 4227. Házasságra lépett 3145 pár, 450-nel több, 
mint a megelőző évben. Ar egyházi áldást nem vette 
igénybe 90 pár, 39-el kevesebb, mint harmadéve. Egyhá-
zunkba áttért 245, tőlünk kitért 1 8 4 ; nyereség 61. Az 
iskolába járó tankötelesek százaléka szintén javult, a 
mennyiben 79'8%-ról 80'1%-n* emelkedett. Sajnálatos 
dolog azonban, hogy a felekezeti iskolák száma újra 
csökkent, s ma már az egész kerületben csupán 151 isko-
lánk van. Építkezésekre fordíttatott 316 .673 kor. 70 fillér; 
kegyadományokból begyült 70,841 kor. 23 fillér; szor-
galmi jövedelmekből 51 ,062 kor. 80 fillér; perselypénz 
6 6 6 3 kor. 30 fillér. A bor- és magtárak és kepeváltási 
alapok összege meghaladja a három millió koronát. — E 
többnyire kedvező adatokkal szemben rámutat a jelentés 
a lehangoló jelenségekre is. Ezek között egyik legfonto-
sabb az, hogy a lelkészi és tanítói állások fölöttébb 
nagy számmal állanak üresen, pedig a hol nincsen 
pásztor, elpusztul a nyáj. De elpusztul a nyáj ott is, 
hol a pásztor gondatlan, vagy pedig hiányzik belőle 



a pastoralis prudentia. Sajnos ilyen pásztorok is van-
nak az erdélyi református egyházkerületben, a miért is 
a püspök atyailag kéri és inti lelkésztársait, hogy ne 
uralkodni és zsarnokoskodni, hanem szolgálni igyekez-
zenek; ne legyenek veszekedők, hanem nyájasak és türel-
mesek mindenekhez. Kéri és inti a lelkipásztorokat, hogy 
a hívek lelki gondozására, egyházi élettevékenységük 
fokozására, a gyülekezeti éneklésre, a gyermekek és ifjak 
egyházi énekre tanítására, bennök az egyházias szellem 
felkeltésére és ébrentartására stb. kiváló gondot fordít-
sanak. — Adja Isten, hogy a püspök atyai szavai álta-
lános meghallgatásra találjanak. 

' Z á r s z á m a d á s * . E cim alatt irt a Debr. Prot. Lap 
utóbbi számában cikkeket Nagy István harasztosi lelkész, 
a melyekben hazánk 19-ik századbeli életének legfontosabb 
politikai, szellemi és valláserkölcsi mozgalmait mutatja 
fel a protestantizmusra vonatkozásukban, és csinálja meg 
ezek alapján a záró-számadást. Az eredmény, bizony nem 
kedvező reánk nezve. A század első felének igazi libera-
lizmusát az álliberalizmus, a szabadabb, türelmesebb 
vallásos gondolkozást a türelmetlenség váltotta fel, s az 
ultramontán klerikálizmus folyvást erősödik és szemláto-
mást teszi hódításait a közgondolkozásban a mi rovásunkra 
— Biz' ez igy van, s biz' ez igen szomorú lezárása a 
felvilágosodás és haladás századának. De ne csak a 
lehangoló eredményekre mutassunk reá, hanem vizsgáljuk 
meg azt is, hogy mily nagy tényezők azokban a mi saját 
elaluvásunk, a külső törvény védelmében való bizakodásunk 
s ebből folyt tetlen közönyösségünk. Róma kétségtelenül 
ellenünkre tör; de azon ne csodálkozzunk, s ne csak 
Rómát vádoljuk. Róma a maga lényege és szelleme szerint 
cselekszik mindenütt és mindenha, — s ha a mi magyar 
protestáns keresztyén egyházunk is a maga lenyegének s 
hivatásának megfelelő munkával és alkotásokkal töltötte 
volna be a letűnő századot: a zárszámadás bizonyára 
más eredményeket mutatna fel, mint igy. Ismerjük meg 
azért magunkat s felismerve mulasztásainkat, fogjunk a 
munkához, az alkotásokhoz. Az igazság a mi részünkön 
van, s az igazságnak diadalmaskodni kell, — hacsak mi 
magunk nem hagyjuk cserben szent ügyünket. 

I S K O L A . 

ból a király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 
A legfelsőbb kitüntetést a mult héten adta át Thorockay 
Viktor báró, hódmezővásárhelyi főispán, szép ünnepély 
mellett a jubiláns igazgatónak. 

A k o l o z s v á r i s z e r e t e t h á z szép segítséghez jutott 
néhai nagynevű alapítója, Szász Domokos síremléke útján. 
A síremlék felállítására kiküldött bizottság a mult napok-
ban számolt el a gyűjtés eredményéről és a síremlékre 
tett kiadásokról. Az elszámolás szerint a begyült összeg-
ből meg 3026 kor. 19 fillér maradt fenn, s ezt a bizott-
ság a szeretetháznak adta át. 

A gimnáziumi vallástanári minősítés kérdése 
felett cikkezett három közleményben is a »Magyar Szó«-
ban egy Csákán álnevű író, erősen megbírálván és hely-
telenítvén a konvent által megállapított s ma érvényben 
levő minősítést. Cikkei konklúziójában a mai szabályzatot 
akképen véli módosítandónak. hogy vallásfanárokul az 
első fokú lelkészi minősítéssel bíró egyének alkalmaztas-
sanak ; reméli azonban, hogy a lelkészi minősítést is mél-
tányosabban fogja megállapítani a jövő zsinat. 

A kereszt ügye az egyetemen. Megemlékeztünk 
már lapunkban a budapesti egyetem jogi fakultásának arról 
a javaslatáról, hogy a tanácsteremben és a felavató terem-
ben a kereszt (nem crucifix) kifüggesztessék, hogy az 
egyetemi r. kath. hitszónoki állás újra szerveztessék és 
egy r. kath. vallásbölcsészeti tanszék kreáltassék. Az 
indítványnyal nem foglalkoztunk érdemlegesen addig, mig 
az egyetemi karok és az egyetemi tanács nem döntött 
felette, mert teljesen megbízható forrásokból szerzett infor-
mációink a felől győztek meg bennünket, hogy úgy sem 
fog keresztül menni és testet ölteni. Információnk helye-
seknek bizonyultak, a mennyiben a jogi fakultás javas-
latát még csak a theologiai fakultás fogadta el, a böl-
csészeti és az orvosi fakultás azonban nem tette magáévá ; 
s nem fogadta el az egyetemi tanács sem, a mely folyó 
hó 14-iki ülésében vette tárgyalás alá az ügyet a fakul-
tások véleményezése alapján. A fontos gyűlésen Ponori 
Tewrewk Emil prorektor elnöklete alatt, a hittudományi 
kar részéről Rreznay Béla dékán és Berger Ev. János 
prodékán, a jogi kar részéről Mariska Vilmos dékán, az 
az orvosi kar részéről Bókay Árpád dékán és Klug Nán-
dor prodékán, a bölcsészeti kar részéről Medveczky Frigyes 
dékán és Fröchlich Nándor prodékán vettek részt. Beteg-
ségük miatt távol voltak Bapaics Rajmond rektor és 
Timon Ákos jogkari prodékán. A javaslat íelett hosszas 
és heves vita folyt, a melynek a szavazás vetett véget, 
és pedig olvképen, hogy a javaslatra szavaztak hárman, 
ellene pedig ölen. A javaslat tehát megbukott s a tanács 
azt fogja javasolni a miniszternek, hogy az ifjúság egy részé-
nek a kereszt kifüggesztésére vonatkozó kérelmét ejtse el. 
Egyet azonban jó lesz, ha tanulságul levonunk, mind mi. 
mind a miniszter. A tanulság az, hogy ime az egyetem 
állami vagy római katholikus jellegének kérdését még 
magok az egyetem professzorai sem látják teljesen tisz-
tázottnak, sőt vannak, a kik a r. kath. jelleg mellett tör-
nek lándzsát. Ideje volna tehát, hogy ne csak miniszteri 

Királyi kitüntetések. Király ö felsége dr. Kiss 
Áron budai paedagogiumi igazgató tanárt, a nevelésügy 
terén szerzett érdemei e l i smerésül királyi tanácsosi cím-
mel tűntette ki. Örömmel veszszük e jó megérdemelt 
kitüntetés hírét. Kiss Áron a tanszéken, az irodalomban 
és a társadalomban valóban értékes munkása a nevelés 
ügyének. A Nagypenteki Református Társaság Erzsébet-
hazának létesítésében is oroszlánrésze van. Szívből üdvö-
zöljük őt e helyről is. Viselje sokáig és jó egészség-
ben e kitüntetést. — A hódmezővásárhelyi ref. főgimnázium 
igazgatóját, Futó Mihályt. 4 0 éves tanári működése alkalma-



nyilatkozatok hangozzanak el e tekintetben, hanem ellen-
mondást és vitatkozást nem lürő törvény alakjában ol-
dassék meg a kérdés, és pedig az egyedül lehetséges és 
helyes állami jelleg kimondásával. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület az idén is 
szép karácsonyi örömben részesítette a vasárnapi iskoláiba 
járó gyermekeket és a gondjaiba vett szegényeket. Folyó 
hó 16-án a külső-váci-úti és a külső-soroksári-úti isko-
lákban rendeztek a vasárnapi iskolás gyermekek számára 
ünnepélyt s örvendeztették meg őket, a karácsonyi evan-
géliumon kívül, apróbb, kedves ajándékokkal. Folyó hó 
20-án a Kálvin-téren oktatott vasárnapi iskolások ünne-
pélye folyt le; tegnap a rózsa-utcai imaházban a szegé-
nyeket vendégelték meg, a kiknek Petri Elek tartott beszé-
det ; ma pedig a rózsa-utcai vasárnapi iskolásoknak lesz 
ünnepélyük. Az alkalmi beszédet Gergely Antal tartja. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Lapunk hátralékosait, előfizetéseik sürgős be-
küldésére tisztelettel felkéri — a kiadóhivatal. 

* Tisza Kálmán üdvözlése. Tisza Kálmán folyó 
hó 16-án töltötte be élete 70-ik évét. Ebből az alkalom-
ból meleg ovációkban részesült az ősz Tisza. Ő Felsége 
a király táviratban üdvözölte, politikai és személyes tisz-
telői pedig deputációkkal fejezték ki előtte jókivánataikat. 
Deputációval tisztelgett Tiszánál, mint főgondnokánál, a 
dunántúli ref, egyházkerület is. A küldöttségben, Antal 
Gábor püspök vezetése alatt részt vettek: Czike Lajos és 
Veress Lajos esperesek; dr. Darányi Ignácz és Boné 
Géza egyházmegyei gondnokok; Körmendy Sándor és 
Molnár Béla főjegyzők; Eötvös Károly és KonJcoly-Thege 
Béla tanácsbirák; dr. Horváth József főiskolai és dr. Vida 
Károly főgimnáziumi igazgatók. A küldöttséget igen szí-
vesen fogadta Tisza és Antal Gábor meleg hangú üdvözlő 
beszédére kijelentette, hogy még hátralevő napjait, mint 
eddig, úgy ezután is hazája és egyháza szolgálatában 
kívánja eltölteni; kérte azonban, hogy mihelyt azt veszik 
észre, hogy ereje nem elegendő kötelességei betöltésére, 
barátilag azonnal figyelmeztessék helye elhagyására. 

* A sárospataki irod. kör, a mint a Sárospataki 
Lapok írják, f. hó 12-én közgyűlést tartott Makláry Pap 
Miklós másodelnök elnöklete alatt. A közgyűlés nagy 
részét elnöki jelentések foglalták le. melyek némelyikére 
határozat is hozatott. Igy pld. a népiskolai Magyarország 
történet megírására új pályázatot hirdet a kör 1901 szept. 
beadási határidővel. Tudomásul vette a kör, hogy a gimn. 
VII. o. számára készített Magyar Prot. Egyháztörténet 
bírálat alatt van; a népiskolai Alkotmánytan approbációra 

felterjesztetett: a gimn. számára irt Rendszeres Magyar 
Nyelvtan approbáltatott, úgyszintén a népiskolai Termé-
szetrajz is stb. A »Sárospataki Lapok« jövő évi szerkesz-
tőjéül — eddigi munkásságának elismerése mellett — ismét 
dr. Tüdős István kéretett fel. A »Sárospataki Lapok« 
sajtóperében kifejtett tevékenységéért s sikeres védelméért 
dr. Kiss Sándor ügyvédnek köszönetét nyilvánította a kör. 
Végül új tagokul megválasztotta Csurka István debreceni 
tanítót és Rohoska József sárospataki theol. h. tanárt. 

* Szerkesztőváltozás a Debreceni Protestáns 
L a p n á l . A mint a nevezett lapban olvassuk, Sas Béla 
felelős szerkesztő az év végével megválik a laptól és 
annak felelős szerkesztését Erős Lajos theol. tanár, eddigi 
társszerkesztő veszi át. Eröss Lajos maga teljes garancia 
arra nézve, hogy a lap továbbra is meg fogja tartani 
jelenlegi magas színvonalát. Egyet azonban óhajtanánk, 
s ez nem csupán debreceni Prot. Lapra, hanem többi 
laptársainkra nézve is áll, s ez az, hogy hagyjanak már 
fel egyszer azzal a kerületi exkluzivitással, a melylyel 
eddigelé szerkesztődtek. Ám legyenek a kerületi lapok, 
főként ha még hivatalos vagy félhivatalos lapok is egy-
szersmind, legelső sorban az illető kerület organumai, de 
vegyenek tudomást a testvérkerületek életéről is. Lapun-
kat kivéve többi laptársaink úgy élnek s ugy írnak, mintha 
a saját kerületükön kivül más nem is volna a világon. 
Nagy, közös érdekeink vannak; egyházunk mentése és 
építése csak egyesült erővel lehetséges, — ne zárkózzunk 
tehát el, a struc-politika elve szerint, egymástól. Ha egy-
másról hírt veszünk és hírt adunk, csak javunkra szol-
gálhat mindnyájunknak s anyaszentegyházunknak, a mely-
nek érdekében forgatjuk tollúnkat. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. K. S á r s z e n t l ő r i n c . Az éneket közöltük; sajnáljuk 

azonban, hogy nem egy időben kaptuk közlésre az Evang. 
Egyh. és Iskolával. Ezért tartottuk szükségesnek megjegyezni, 
hogy a közlés szerző óhajtására történt A másik költe-
mény is már megjelent előbb nevezett laptársunk hasáb-
jain, s ezért engedjen meg, ha onnan már nem veszszük 
át oly sok idő múlva. 

Pályázat nevelői állásra. 
Egy protestáns földbirtokos család egyetlen 10 éves 

fiához nevelőt keres, ki azt a gimnázium első négy osz-
tályának összes tantárgyaiban sikerrel oktathatná. Ezen 
állással, teljes tisztességes szabad ellátáson kivül 2 0 0 0 
(kettő ezer) korona évi fizetés jár. 

Pályázhatnak protestáns lelkész vagy tanárjelölt 
urak, kik egyetemi tanulmányaikat teljesen befejezték és 
a magyar nyelven kivül a német nyelvet is tökéletesen 
birják; a ki külföldi egyetemet látogatott, és már mint 
nevelő működött, előnyben részesül. Közelebbi felvilágo-
sítással szolgál Máriássy Géza, Szepes-Sümegben. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : H a m a r István. 

HORNYÁNBZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDVART KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség': 

IX. kerület. Kálvin tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 
c ímzendök. 

Kindri-hivatal : 
llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza , h o v á az elöfiz. és h i rde t , d i j ak in tézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 

£15fizetési ára : 
Félévre : 9 kor.; egész é v r e : IS korona. 

Eyyes szám áru 4<) fii. 

Előlizetcsi felhívás. 
A 44-dik évfolyamra h i rde tünk előfizetést, további támogatás t kérve olvasóinktól. 

A régi evangél iumi alapon, mer t azon kivül más f undamen tomot senki sem vethet . 

Evangél iumi kegyességet, hamisí ta t lan krisztusi hitet, jézusi tiszta erkölcsiséget h i r d e t ü n k ; 

mer t a pro tes tan t izmus ezekből az isteni erőkből született, ezekből nőtt meg s ezekkel emelte föl 

a föld első népeivé a benne hivő népeket . 

Evangél iumi világosságot te r jesz tünk, mer t ez a világosság a világ igaz világossága. 

Evangél iumi szabadságot h i rde tünk, mer t az Ú r lelkével telített szabadság csak az igazi 

szabadság. 

Evangél iumi szeretetet sü rge tünk , azt a krisztusi szeretetet , a mely mindenekkel jót tesz, 

kiváltképen az ő hi tének cselédivei. 

Ez alapon pro tes tá lunk a műkegyessóg és a kegyeskedés minden a lakja ellen : a vakhi t 

ellen, a szer ta r tásosság ellen, a képmuta tá s ellen, a türe lmet lenség ellen, a felekezeteskedós ellen. 

A krisztusi kegyesség nem fér össze a felekezeti gyűlölködéssel. 

Protes tá lunk a világosság megrontói ellen, a kik megolt ják az Úr lelkét, hogy az emberek 

leikein u ra lkodhassanak . 

P ro tes tá lunk ' a szabadság elnyomói ellen, a kik a világi é rdekek felemás igájába szer-

kesztik a lelkeket , hogy fölöttük zsarnokoskodhassanak . 

Pro tes tá lunk a földiek minden kul tusza ellen : az emberkul tusz ellen, a dogmakul tusz ellen, 

a hata lomkultusz ellen, az anyagkul tusz ellen, a mammonkul tusz ellen, az érdekkul tusz ellen. Krisztussal 

ta r tunk : A te Uradat Istenedet imádjad és csak őt szolgáljad. 

E szent cél irodalmi és társadalmi e lőmozdí tására hívjuk föl dolgozó társainkat , ennek 

t ámoga tásá ra ké r jük föl előfizetőinket. Ez i rányú eddigi működésünke t s ikerrel koronázta az Ür ; 

szent kötelesség hát tovább folytatni ós diadal ra ju t ta tni ezt a missziót. 

A Lap á ra egész évre 18, félévre 9 korona. Kongruás lelkészek egész évre 12, félévre (í 

koronáér t kapják a Lapot. Az előfizetés a kiadó címére (Budapest, Akadémia bérháza) küldendő. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

Szőts Farkas, 
tulajdonos é s szerkesztő. 



A XIX. század sirjánál. 

Egy esztendő s vele egy betelt évszázad 
merül a holnapi nappal az idő végetlen tenge-
rébe. Csak búcsúszóra vár s azután elmegyen, 
hogy vissza ne térjen soha. 

Az idő végtelenségében, Isten örökkévaló-
valóságában csak egy pillanatnyi sem a leha-
nyatló év s a vele záródó évszázad, óh, de mily 
hosszú, szinte beláthatatlan a mi gyarló emberi 
szemünknek ! Mennyi elmúlás és életkelós, — 
mennyi átalakulás ós megváltozás, — mennyi 
fájdalom ós öröm, — mennyi fájó köny és bol-
dog mosoly, — mennyi csalódás és teljesült 
remény csak egy esztendő szűk korlátai között 
i s ! Ki tudná mind előszámlálni k ö z ü l ü n k ? ! S 
ha egy egész évszázadra gondolunk, vagy épen 
vakmerően a Megváltó születése óta lefolyt busz 
évszázadot forgatjuk véges e lménkben : az idő 
végtelenségével, sebes rohanásával, alkotásával 
és rombolásával, áldásaival és megpróbálásaival 
szemben mily törpéknek, mily tehetet leneknek 
érezzük m a g u n k a t ! 

Törpeségünknek, tehetet lenségünknek önkén-
telen érzete osztatja velünk részekre az időt, 
hogy mintegy önmagunkhoz vonjuk le megfog-
hatatlanságából ós mintegy araszszal mérhessük 
azt, a mi végtelen. De jól van ez igy. A vég-
telen nem engedi ugyan megköttetni, vagy meg-
állíttatni magát ; de az időnek általunk kijelölt 
nyugvó pontjai, mint határkövek, tanulságos je-
lelői, mind egyéni életünk, mind az emberiség 
általános fejlődésének. 

Minden egyes ilyen határkő, különösen 
pedig egy letűnő évszázadé, komolyan int felénk: 
állj meg véges ember ! tekints vissza folyásomra ; 
vedd számba, mit alkotál és rombolál ; mennyi-
vel haladtál elő a tökéletesedésnek amaz útján, 
a melyet Alkotód szabott eléd ? Tanulj a múlt-
ból, s okulj a reád következő jövendő számára! 

Megállásra, magunkkal számotvetésre hív a 
holnapi nappal lezáródó XIX. század határköve 
is. Alkotánk-e benne maradandót? Haladtunk-e, 
tökólesedtünk-e egymásután lepergett esztendei 
alatt ? Közelebb jött-e benne hozzánk Istennek 
amaz országa, a mely ott élt az Úr teremtő 
gondolatában, mielőtt még e világ fundamen-
tumai felvettettek volna, — a melynek előké-
szítése oly fenségesen bontakozik ki szemeink 
előtt Isten beszédének könyvében, s a melynek 
megvalósítására husz évszázaddal ezelőtt testet 
öltött az Ige, hogy lakozzék mi közöt tünk? 

Alkotni alkotánk ; többet, bámulatosabbat, 
mint a megelőző tizennyolc évszázad összevéve. 
A kutató és vizsgálódó ész behatolt a termé-
szet legelrejtettebb t i tkaiba; megkötötte, szolgá-

latába hajtotta annak mérhetet len erőit ; tudo-
mány, művészet, ipar, kereskedelem szédítő 
magasságra fejlődött a l a t t a ; tér ós idő elvesz-
tették reánk nézve korlátozó hatalmukat , — s 
ha csak a külső haladást és alkotást mérlegel-
jük, szinte a mindenség korlátlan uraságának 
büszke tudata tölti el kebelünket . 

De hát a be l ső? ! Iíát a boldogság, a meg-
elégedés, a béke, a szeretet, a léleknek üdve, 
az Istennek országa a miénk let t -e a minden-
ség korlátlan uraságával?! 

Tekintsünk csak le a mélybe, mint forrong 
és háborog, mint a kitörni készülő vulkán. Nem-
zet nemzet ellen, osztály osztály ellen, egyház 
egyház ellen tör ádáz dühvel. Rémesen hangzik 
fel önmagunk által emelt magas t rónusunkig a 
küzdők átka, a haldoklók hörgése, a letaposott 
erény és igazság panaszos nyögése, a gonoszság 
és bűn vad kacaja, s milliók és milliók keresik 
révedező szemmel az elérhetetlen boldogságot, 
ülvén a siralomnak sötét völgyében. 

Óh magunkat a mindenség urának képzelt 
emberek, lássuk meg ós értsük meg, hogy el-
ménknek minden bámulatos alkotása, munkában 
égő kezeinknek minden szerzeménye mellett 
boldogtalanok vagyunk, s hogy Istennek amaz 
országát, mely nekünk készíttetett, nemhogy 
közelebb hoztuk volna, sőt távolabb vetettük 
magunktól. Nem Istennek keze vert meg, hanem 
saját magunk ! Elbizakodva eszünknek hatalmá-
ban, kar ja inknak erejében, valóban a mindenség 
korlátlan urainak képzeltük magunkat s kire 
kesztettük önmagunkból, munkáinkból s a világ-
ból a mindenség igazi Urát. E bűnünk hozta 
reánk boldogtalanságunknak mérhetetlen tengerét; 
ez szülte ret tenetes nyomorúságainkat , a melyek-
nek orvosságát hasztalan keressük kincseinkben, 
hatalmunkban, fegyvereinkben. 

Álljunk meg azért clicsőitett XlX-ik száza 
dunk határkövénél. Valljuk be, hogy minden 
külső haladásunk és alkotásunk elenyésző sem 
miség önmagunk szerzette boldogtalanságunk és 
nyomorúságunk mellett. Boruljunk le bűnbánólag 
Az előtt, a kit megtagadtunk, a kinek helyére 
feltoltuk mngunkat, de a ki nélkül semmit sem 
cselekedhetünk. Tér jünk vissza Is tenünkhöz és 
vele s általa kezdjünk új életet a reánk követ-
kezendő időben. Keressük először Istennek or-
szágát ós annak igazságát, ós akkor mindazok 
megadatnak nékünk, a melyek után eddig hasz-
talan törekedtünk: lelkünk boldogsága, megelé-
gedése, vérző sebeink égi orvoslása, a Krisztus-
nak ama békessége, a mit a világ soha meg 
nem adhat, s a melyhez a világnak minden 
kincse ós hatalma hozzá sem mérhető. 

Vissza, vissza az Istenhez és az ő szent 



Fiához ! — ez legyen jelszavunk az idő végetlen 
tengerébe merülő század határkövénél . 

Vissza, vissza az Istenhez és az ő szent 
Fiához ! De hogy visszajuthassunk, Istennek anya-
szentegyháza ! te légy hűséges vezérünk a reád 
bizott szent evangéliummal ! Vissza kell ju tnia 
Istenhez és az ő szent Fiához e mi édes magyar 
hazánknak is, — s visszavezetésében Te kell 
hogy légy hűséges vezére, én drága magyar 
protestáns anyaszentegyházam ! Ébredj azért szent 
hivatásod tiszta tudatára ! Ébredj ! Ébredned kell, 
mert bizony elaludtál. A most letűnő század 
szabadulást hozott ; védelmet és oltalmat nyújtott 
régi ellenségeiddel szemben ; megadta a módot 
és lehetőséget, hogy kifejtsd a benned levő isteni 
erőket, — és te a helyett, hogy éltél és éltettél 
volna, meghamvadtál önmagadban. De a mig a 
törvény külső védelmében bizakodva szunnya-
doztál, á thaladt feletted feltartóztathatatlanul az 
idő. Lerontot ta régi e rőssége ide t ; elhozta a sza-
bad versenynek ama korszakát, a melyben csak 
saját belső erőddel, élő, ható hiteddel és mun-
kás szereteteddel állhatsz meg diadalmasan. 

Lásd készületlenül talált a nagy átalakulás 
és régi ós új ellenségeidnek jól szervezett tábora! 
Sebektől vérzesz, s mily kínos ébreclezésecl. De 
ébredj fel teljesen. A pusztulás látásától való 
félelem ne zárja le szemeidet. Ébredj, láss; övezd 
fel törhetetlen fegyvereidet s ne félj a küzdelem-
től. Fegyvereid Istennek fegyverei, s csak hozzá-
szokjék karod azok forgatásához : a diadal bizo-
nyosan a tied leend ! 

Én édes magyor protestáns egyházam, annak 
vezetői ós minden tagjai ! álljunk meg mi is a 
letűnő század határkövénél, s valljuk be töredel-
mesen, hogy nem Isten és az ő szent Fia ha-
gyott el bennünket , hanem mi magunk feled-
keztünk meg ő róluk. S bevallva önhibánkat , 
tegyük szent jelszavunkká mi is : vissza az Isten-
hez ós -az ő szent Fiához ! 

Szent, magasztos feladat áll előttünk : visz-
szavezetni e nemzetet Istenéhez és Krisztusához. 
Tér jünk hát hozzájuk vissza legelső sorban mi 
magunk, hogy önmagunkban hordván az evan-
géliumi tiszta hitnek ós szeretetnek minden ha-
talmát, bevihessük azt életünknek minden erébe 
s támaszthassunk e haza téréin olyan virágzást, 
a mely nemcsak külsejében fényes ós ragyogó, 
hanem belsejében is erős, tiszta, romolhatatlan. 

Végetlen időnek, örökkévalóságnak hatal-
mas Istene, édes mennyei Atyánk a Jézus Krisz-
tusban! Felállítjuk a letűnő század határkövét, 
s felírjuk r e á : Eben h a é z e r ! Te tartottad meg 
hazánkat, nemzetünket, egyházunkat a hunyó 
század viharai között minden bűneink dacára 
i s : Tiéd legyen azért szivünk hálája és áldó 

magasztalása ! S ki mindezideig megsegéltél : Te 
légy védőnk, oltalmazónk továbbra is ! A Te 
nevedben és a te szent Fiadnak nevében lépjük 
át az új század küszöbét : áldd meg azért a mi 
kimenetelünket ós a mi bemenetelünket ! 

H. I. 

Népünk egy háztársadal mi gondozása. 
A magyar protestantizmus, természete s 

hivatása ellenére, napjainkban nagyon elhanya-
golja a nép életét. A sablonos iskolai oktatáson 
és a templomi tanításon kivül alig foglalkozik 
a nép lelki életével. Gondolkozását, lelki vilá-
gát nem irányítja. Erkölcsi életével keveset törő-
dik. Bűneit, nagy nemzeti és erkölcsi bűneit, 
nem orvosolja. Életgondjaiban nem segítgeti. 
Anyagi életét nem fejlesztgeti. — Nincs protes-
táns kura pasztorális. Nincs szervezett protestáns 
belmisszió. Nincs protestáns szociális tevékeny-
ség. Nincs egyháztársadalmilag szervezett vallási, 
erkölcsi, közművelődési és anyagi nép-gondozás 
a magyar protestantizmusban. A magyar nép 
lelke jobbára kiesett az egyház erkölcsi vezetése alól. 

Más felekezetek és társadalmi irányzatok 
bezzeg másként cselekesznek. 

Ott van a szocializmus, ez a vörös inter-
nácionále. Hatalmas társadalmi szervezetével 
behálózta az egész nép életet. Utazó ügynökei 
állandó propagandát űznek. Kiterjedt sajtójával 
mindenfelé izgat, tömörít, irányoz. Elvtársait 
veszélyes nagy célokra tudja sorakoztatni. Agrár-
szociálizmusával, alig pár éve, úgy szólván alap-
jában megrázkódtat ta a magyar gazdasági életet. 
Vallástalan és hazátlan elveivel csaknem felfor-
gatta <az állami ós társadalmi rendet. Az erő-
sebb állami hatalom egy időre elnyomta ugyan 
a veszélyes mozgalmat, de a társadalmi méreg, 
mint őrlő szú a fában, ott lappang a néplélek 
fenekén, s csak időre ós alkalomra vár, hogy 
ismét kitörjön. 

Vagy ott van az ultramontánizmus, ez a 
fekete internácionále. Hitvány, de merész esz-
méit mily hatalmasan tudja propagálni a ma-
gyar társadalomban ! Vezetői a jezsuiták és a 
klerikális főurak. Szervezete behálózza az egész 
országot. Van hatalmas sajtója, napi és időszaki, 
titkos és nyilt, tudományos ós népszerűsítő. Van 
bámulatos ki ter jedésű és sokoldalú társulati szer-
vezete,* a melylyel hálójában tart ja az ifjúságot, 

* L. Magyarország katholikus egyesületei cimű füzetet, a mely 
névszerint fölsorolja, hogy Magyarországon van 8 kath. irodalmi 
és kulturális társulat. 17 kath. főiskolai ifjúsági egyesület. 26 katho-
likus zene- és ének-kör, 898 katholikus kör és olvasóegylet, 
79 kath. legény-egylet. 12 kath. munkás-egyesület, 24 szent ( = térítő) 
nő-egylet, 12 kath. jótékony egylet. 32H katholikus szövetkezet stb. 
A kath. jellegű körök, egyesületek és szövetkezetek összes száma 
jelenleg 1075. 



a művelt osztályt, a főúri nőket, a munkásokat 
stb. Rendkívüli tevékenységével immár politikai 
szervezetet alkotott magának & néppártban; meg-
kezdi e a reakciót a budapesti állami egyetemen ; 
megindította a felekezeti gyűlölködést, folyton 
szítja a felekezeti izgatás tüzét a magyar t á r sa -
dalomban. 

Mind a fekete, mind a vörös internácionáléról 
köztudomású, hogy elveik vallásilag, erkölcsileg 
ós politikailag mennyire romboló hatásúak ; ám 
azért mégis terjeszkednek, erősödnek, hatni tud-
nak a népre, mert népbarátoknak s népboldo-
gítókul tolják fel magukat. Állandóan foglalkoznak, 
törődnek a néppel. Mennyivel inkább lehetne és 
kellene a néppel helyes irányban, egészséges 
eszmék szerint foglalkoznia az evangéliumi pro-
testantizmusnak, a mely természeténél fogva a 
nép szellemi és erkölcsi vezetésre van hivatva. 

Mert a protestantizmus eredetileg a nép 
egyháza. A protestantizmusnak demokrat ikus és 
önkormányzati a szervezete, a mely magában 
véve is a legjobb népnevelő. A protestantizmusnak 
az egyéni felelősség az egyik erkölcsi alapelve, 
a mely a keresztyén szabadság reformációkori 
proklamálásával tényleg megteremtet te a vallási 
szabadságot, a tudományos szabadságot ós a 
politikai szabadságot. A protestant izmus prokla-
málta az általános népnevelés elvét és ezzel ő 
emelte föl a népet a közművelődés áldásaiba. 
A protestantizmus proklamálta a nemzeti igehir-
detés elvét a templomokban, s ezzel megvetet te 
a nemzeti nyelv, a nemzeti irodalom alapját. 
Elannyira, hogy a hol a protestantizmus szabadon 
kifejthette a maga gazdag ethikai tartalmát ós 
erejét, ott, mint Angolországban, Hollandiában, 
az Egyesüít-Államokban és Németországon, feltét-
lenül a protestantizmust tart ják a modern tudo-
mányos, állami ós társadalmi rend eszmei és 
tényleges megalkotójának. Froude angol történet-
író az utolsó három évszázad politikai haladását 
Kálvinnak tudja be ;Ranke német történész szerint 
az Egyesült-Államok igazi alapítója Kálvin volt. 

Igen, igen. A protestantizmus nagy szellemi 
kincsek birtokában van. Ovó az evangélium 
hamisítatlan isteni ereje. Credója a legtisztább 
az összes kresztyón felekezetek hitvallásai között. 
Erkölcsi eszméi tisztaságáról, értelmi erői párat-
lanságról, szabadság- ós szeretetintézmónyei első-
ségéről legfényesebb apológia az utolsó három 
század története, a mely kézzel foghatólag bizo-
nyítja, hogy Macaulayval szólva: a protestáns 
népek emelkednek, a pápa hivei, hanyat lanak; 
az evangélium hivei szaporodnak, gyarmatosítanak, 
a pápahivő népek fogynak s mind összébb zsu-
gorodnak; a protestáns népek körében politikai 
érettség, szabadság, vagyoni jóllét és terjeszkedő 

erő tapasztalható; a róm. kath. népek lelki és 
politikai szolgaságban, vagyoni és hatalmi infe-
rioritásban vergődnek. Példák a rohamosan emel-
kedő Németország, Angolország, Egyesült-Államok 
egyfelől, s a hanyatló Franciaország, Olaszország, 
s különösen Spanyolország másfelől. 

Ha hát világszerte ily emelő és erősítő 
hatású az Isten evangéliuma másutt, miért oly 
erőtelen nálunk? 

Ennek a leverő, de kétségtelen ténynek sok 
oka van, a melyeket egyszerre fölsorolni nem 
könnyű dolog. De azt egész bizonyosra vehet-
jük, hogy egyházi e lmaradottságunknak, a mult 
viszontagságai s az elődök mulasztásai mellett, 
a jelennek is nagy része van. Nem jól kezeli az 
evangéliumi erőknek a nép lelkébe való átültetését. 
S különösen az, hogy a magyar protestantizmus 
keveset tesz a népért. E szomorú igazság bizonyí-
tására néhány tényt hozok fel. 

Tény, hogy gyermekeinket , serdülőinket az 
iskolában irni-olvasni s a tudományok legszük-
ségesebb elemeire megtaní t ta t juk; de evangé-
liumi keresztyén nevelésökkd se az iskolában, se 
különösen a konfirmáció után nem igen törő-
dünk. Másutt bibliai vasárnapi iskola, konfirmált 
ifjúsági és keresztyén ifjúsági egyesületi élet, 
ennek keretében bibliás nevelés, erkölcsi irá-
nyítás, prot. öntudat erősítésére szolgáló belmisz-
sziói intézmények veszik lelkiismeretes erkölcsi 
gondozás alá a serdülő ifjút, a cseperedő leányt, 
a családból kiszakadt mesterlegónyt, a főiskolába 
került ifjúságot ós még a férjhez ment nőt is. 
A fejlődő keresztyén lélek állandó valláserkölcsi 
légkörben mozog. 

Tény, hogy nálunk csak szórványos a házi 
áh í t a t ; nincs házi istentisztelet; a biblia-olvasás 
megritkult ; a házi zsoltáréneklés csak kivételes 
szokás ; vallásos iratok és lapok jára tása ós 
olvasása csaknem ismeretlen. — Másutt a nálunk 
csak névleg ismert »cura pastoralis« az ily jó 
protestáns szokások megtartásáról vagy esetleg 
felújításáról nagy szorgalmatossággal gondosko-
dik, azokat irányítja és jó tanácsaival erősbíti. 
Az az evangéliumi egyház jól tudja, hogy nem 
elég csak elhinteni a keresztyén hit- és erkölcsi 
élet magvait, hanem azokat öntözni, ápolni is 
kell, egyénenként, családonként. 

Tény, hogy nálunk nincs szervezve a keresz-
tyén szer etet-munka. Árvaházunk csak elvétve 
van; a züllendők megtar tására csak most gondo-
lunk; szegónyügyünknek nincs gyülekezeti dia-
koná tusa ; betegeink, kisdedeink, nőcselédeink 
gondozására a diakonissza-intézmény nincs megho-
nosodva. — S igy az a szegény, az az árva, az 
a züllésnek indult, az a beteg, az az elhagyatott 



csak szóbeli gyámolítást nyer egyháza részéről. 
— Másutt, ott azokban a feldicsért protestáns 
egyházakban százával épülnek a lelki és testi 
nyomorban sinylők mentésére és megtar tására 
a különböző szeretetházak, a melyek a nyomo-
rul takat is erős szeretet-lánccal fűzik az élő 
egyház meleg kebelére. A mely egyházban nincs 
mentő és könyörülő szeretet-erő, az jogosan nem 
is várhat a népétől áldozatkész viszontszeretetet. 

Ez a vallás-erkölcsi irányítás és erőközlés, 
ez a mentő- és védő-kar nyújtás hiányzik a 
magyar protes táns egyházból. A magyar protes-
tantizmus egyházilag csak követel a néptől, de 
keveset viszonoz a népnek. Nem vegyül közéje, 
nem ereszkedik le hozzája, hitével nem erősíti, 
szeretetével nem nemesíti. A régi sablon, a papi 
»hivatalc(, a »múzeumi« rendszer, a »közös« 
parókhia, no meg itt-ott talán a kényelemsze-
retet is, nem engedi, hogy a változott igények 
szerint idomuljon át a régi kényelmes papi 
rendszer. Tótlen és hideg egyház vagyunk ós 
ezért erőtelen is. 

Ámde ezekkel az ósdiságokkal már nem 
tokáig lehet kitartani. Ily módszerrel csak a 
so rvadás t : a kitérést, a felekezetnélküliséget, a 
gyerekek eligérését mozdítjuk elő. Ha élni, ha erő-
södni akarunk, s különösen, ha a nép bizalmátvisüzdí 
akar juk szerezni, múlhatat lanul át kell alakíta-
nunk egyházi ós lelkészi fegyverzetünket és 
módszerünket . Helyesen mondta Hegedűs Sándor 
a M. P. I. T. pozsonyi gyűlésén : Azt az erkölcsi 
erőt, a melylyel a népet erkölcsileg vezethetjük, 
az egyháznak ma már nem a régi sablon sze-
rint kell kezelnie, mert igy kiesik a néplélek 
az egyház erkölcsi vezetése alól. Nekünk, mondá 
folytatólag, erős várunk régi hitalapunk, erős 
az egyházi szervezetünk ; de régi fegyverze-
tünket, régi felszerelésünket mindennap pótol-
nunk és javí tanunk kell, különben elveszítjük a 
csatát, elveszítjük a népet. 

A fent említett egyháztársadalmi munkák 
és intézmények egy csomó új fegyvert, egy rakás 
új felszerelést nyújtanak a nép egyháztársadalmi 
gondozására, a melyeknek az az előnyük is van, 
hogy mind megannyi kipróbált, biztos fegyver 
és védőszer. Ne idegenkedjünk használatba vé-
telöktől. Tekintsünk szét magunk körül és lássuk 
be, hogy az idők gonoszak, hogy evangéliumi 
hi tünket s egyházunkat két tűz közé szorítva 
ostromolják ellenségei. Egyfelől a vörös inter-
nacionale félrevezetett serege, a mely elveszítve 
hitét az égben, a föld nyers erőivel és fegyve-
reivel vívja elkeseredett harcát az »egyház« és 
a »haza« ellen ; másfelől a fekete internacionale 
fanatizált csapatja, a mely az ál-keresztyénség 
hamis jelszavaival, névleg a hitért, tényleg egy 

földi hatalmi szervezet korláttalan uralmáért 
izgatja ádáz küzdelemre a fanatizált tömeget. 

Vigyázzatok, egyházam pásztorai és gond-
nokai! Térjetek vissza anyaszentegyházunk ősi 
jelszavához, nagy elvéhez: a népért, a néppel. 
Foglalkozzatok többet vele vallásilag és erköl-
csileg. E jelben biztos a győzelem. A nép vissza-
nyerése nélkül azonban csak további sorvadás 
várható a magyar protestantizmusban. 

Sz. F. 

ISKOLAÜGY. 

A vallástanítás módszere és tananyaga. 
(Folytatás és vége.) 

Péntek Ferenc tananyagai a bibliát jelöli k i ; a 
tekintetben azonban, hogy ebből az anyagból mit vegyen 
tárgyalás alá, miként dolgozza fel és mit vonasson 
el tanulságul a gyermekek által? — teljes szabadságot 
kiván. Ez a szabadság, — mint mondja, — megilleti a 
le lkész-tanítót; mert ha az egyház méltónak ítélte arra, 
hogy hi'e és meggyőződése szerint hirdethesse a Krisztus 
evangél iumát , méltónak ítélheti arra is, hogy hasonlóképen 
járhasson el az iskolában is. 

Igy állítva fel a tételt, úgy tűnik fel az, mintha 
benne nem is volna semmi o lyan követelés, a mi nem 
volna jogosult s a mi nem volna teljesíthető. Azonban, 
ha hitelvi szempontból közelebbről tekintjük és gyakorlati 
következményei t veszszük figyelembe, megint csak bizo-
nyos feltételek mellett látom alkalmazhatónak. 

Mik azok a fe l téte lek? erre a kérdésre kell feleletet 
adnom. A feleletadásnál azonban, előre kijelentem, nem 
személyeskedni akarok, hanem általánosságban, elvi szem-
pontból kivánom megmondani véleményét . Szükség ezt 
kijelentenem, mert a mint értesültem, Péntek Ferenc ur, 
a budapesti hitoktatók testületének lapunk f. é. 50-dik 
számában megjelent nyilatkozatát nem annyira elvei, 
mint személye ellen irányulónak minősíti. Ahhoz a nyi-
latkozathoz, sem elvi, sem személyes vonatkozásában, sem 
nekem, sem a lapnak semmi köze sincs. A testület kérel-
mére egyszerűen közöltük, annak létrejövetelében azonban 
egyáltalán nem volt s emmi szerepünk sem. 

N e m személyes , hanem elvi szempontbol foglalkozom 
e helyen Péntek Ferenc különvéleményével , s ezért, ha 
nézeteim szerző nézeteivel nem egyeznek meg, eleve is 
t i l takozom a m a feltevés ellen, mintha a fontos kérdésbe 
személyes vagy személyeskedő motívumokat kívánnék 
belekeverni. 

Ezeknek e lőrebocsátása után hadd mondjam el 
egyéni vé leményemet . Cikkem első részében azt mondtam, 
hogy Péntek Ferencnek a tananyag és a módszer tekin-
tetében vallott két főtétele elvi tekintetből helyes ugyan, 
de nem elég csak elvi tekintetben felállítani a tételeket 



hanem meg kell fontolnunk azok alkalmazásának gya-
korlati következményeit is. Épen igy ítélek amaz elve 
felől is, a melylyel a lelkész-tanító részére követelt kor-
látlan szabadságot indokolja szerző. 

Legelső sorban is azzal a szabadsággal kell tisztába 
jönnünk, a melylyel a lelkész az igehirdetés és biblia 
magyarazása körül rendelkezik, mert ettől függ a lelkész-
tanító szabadsága, s ezzel együtt az egész kérdés meg-
oldása is. 

A lelkész fel van hatalmazva Isten igéje hirdetésére 
és magyarázására. De hogyan ? Péntek Ferenc azt vallja: 
»hite és meggyőződése« szerint. Ebben az elvben teljes és 
korlátlan szabadság foglaltatik; de vájjon az igehirdető 
rendelkezik-e ezzel? Meggyőződésem szerint nem; én 
legalább nem érzem magamat annak birtokában. Igehir-
detésemben magamat mindenkor bizonyos korlátok közt 
mozgónak ismerem, s azt hiszem igy ismeri magát min-
denki, a ki nem csupán saját lelki gyönyörűségére, 
vagy tudományos szempontból foglalkozik a bibliával, 
hanem annak a magasztos hivatásnak tiszta tudatával is, 
hogy Istennek igéjével a híveket, a gyülekezeteket kell 
lelkileg építenie és az üdvösség forrásához elvezérelnie. 

Azok a korlátok azonban, a melyek közt mozgó-
nak érzem magamat, nem a minden megszorítás nélküli 
»egvéni hit* és »egyéni meggyőződést, a melyeket Pén-
tek Ferenc ilyenekként látszik felállítani. Minden meg-
szorítás nélküli egyéni hitem és meggyőződésem kétség-
telen, hogy korlátol igehirdetésemben, mert soha és sehol 
nem hirdetek egyebet, mint a mi egyéni hitem és meg-
győződésem tartalmává vált; azonban ez csak engem 
magamat korlátoz, de nem magát az igehirdetést, mert 
hiszen, ha hozzám férne, hirdethetnék olyat is, a mi nem 
a biblia tanítása s a mit az egyház nem hisz és igaz-
ságként el nem fogadott. 

A minden megszorítás nélküli egyéni hit és meg-
győződés tehát nem más szerintem, mint szépen kifejezett 
szabadosság; ez pedig az igehirdetés korlátja nem lehet. 
Mi lehet az, s mi kell, hogy az legyen? Az a szent eskü, 
a melyet letettünk az cgyliáz kezébe akkor, a mikor meg-
adta a felhatalmazást arra, hogy kebelében az igének 
hirdetői lehessünk. Abban a szent esküben két korlát 
állíttatott elénk, illetve két mérővessző adatott a kezünkbe. 
Az egyiket adta maga a biblia, a melynek tanításait 
hirdetni akarjuk; a másikat pedig az az egyház, a mely-
nek szolgálatára magunkat felajánlottuk. A biblia ezt 
mondá: Istennek azt az igéjét hirdetheted és hirdesd, a 
mit bennem megírva találsz; az egyház pedig ezt mondá: 
úgy hirdesd, hogy tekintettel légy az én hivatásomra. 
Mindkét követelést elfogadtuk, magunkra nézve kötelezők-
nek elismertük, betöltésére megesküdtünk A mig tehát 
eskünkhöz hivek maradunk, mind a bibliának, mind az 
egyháznak a követelése olyan korlátokat képeznek ige-
hirdetésünkben és az irás magyarázásában, a melyeken 
magunkat túl nem tehetjük. Ezek az igehirdető szabad-
ságnak igazi korlátai és nem az egyéni hit és egyéni 
meggyőződés. Ez utóbbiak csak azon esetben lehetnek 

egy jelentésűek és egyenlő érvényűek amazokkal, ha a 
szentírás és az egyház hitvallása által fedeztetnek. 

Ne gondolja senki, hogy emez állításaimmal azt 
követelném, a mit a régi orthodoxia ; hogy tudniilik a 
lelkész mindazt Isten igéjének tartsa és vallja, a mi a 
biblia két fekete táblája között van; vagy hogy elfojtani 
akarnám a szentirással foglalkozó elfogulatlan, tudományos 
kritikát. Tudom s hiszem és vallom, hogy a bibliában 
emberi elemek is vannak; elismerem s hirdetem is, hogy 
könyvei keletkezésére s az őskor feltüntetésére nézve a 
tudományos kritika sok tekintetben tarthatatlannak mu-
tatta ki a régi, hagyományos felfogást. Megengedem, sőt 
feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a lelkész e kritikai 
vizsgálódások eredményeit ismerje s azokat illetőleg hatá-
rozott egyéni hittel és meggyőződéssel rendelkezzék. De 
vallom azt is, hogy Istennek Igéje, váltságot munkáló 
kijelentése ebben az emberi elemeket is magában foglaló 
és a kutató ész által sokszorosan és sokképen meghányt-
vetett bibliában foglaltatik, s hogy ez emberi elemek és 
emberi vizsgálódások abban azt, a mi valóban >Istennek 
Igéje* semmi tekintetben sem érintik és alterálják. Távol 
van tőlem az is, hogy az Istennek igéjét az egyházi hit-
vallás szűk keretébe szorítsam be, vagy hogy épen az 
utóbbi által kívánjam helyettesíteni az elsőt; nem kivánja 
ezt maga egyházunk sem, a mikor csak annyit követel 
meg, hogy az írást az ő felfogására tekintettel magyaráz-
zuk, — de mindemellett is, abból a meggyőződésből ki-
folyólag, a melyet papi eskünkben magunkévá is tettünk, 
hogy a bibliában foglaltatik Istennek hit- és erkölcs sza-
bályozó Igéje, s hogy a mi egyházunk felfogása és hit-
vallása fejezi ki annak helyes értelmét a legmegközelítöbben : 
lehetetlennek tartom, hogy igehirdetésünkben és irásma-
gyarázásunkban a szentírás és az egyház tekintélye helyébe 
a saját magunk, minden korlátozás nélküli egyéni hitét 
és meggyőződését tehessük. Mi református lelkészek a 
református egyház szolgálatára ajánlottuk fel magunkat 
és pedig bizonyára legjobb hitünk és meggyőződésünk 
szerint; ennélfogva, a mig azt szolgáljuk s annak man-
dátumával hirdetjük az igét gyülekezeteiben, egyéni hitem 
szerint kell, hogy korlátozva tudjuk és érezzük magunkat, 
a szentírás igaz tanításán kivül egyházunk konfesszionális 
felfogása által is. 

Teljes, korlátlan egyéni szabadsággal tehát igehir-
detésünkben nem rendelkezünk, s ilyen mértékű szabad-
ságot egy egyház sem adhat papjainak, ha csak konfesz-
szionális felfogásából tabula rasat nem akar csinálni, a 
melyre kiki azt irja fel, a mi előtte igaznak és jónak 
látszik. Hogy hivei lelkében mi a tartalma az egyéni 
hitnek és meggyőződésnek, azt a dolog természetéből 
kifolyólag ellen nem őrizheti ugyan az egyház, legfeljebb 
arra törekedhetik s arra is kell törekednie, hogy az a tar-
talom a maga konfesszionális felfogásának megfelelő legyen; 
de ép oly kevéssé teheti, hogy lelkészeinek, a kik az ö 
hivatalos képviselői a gyülekezetekben, sem a biblia, sem 
önmaga által nem korlátozott teljes szabadságot engedjen 
az igehirdetésben. Lelkészeitől legalább megkövetelheti, 



hogy igehirdetésük az Istennek igaz igéjét foglalja maga-
ban. tekintettel az egyház konfesszionális felfogására. 

Ilyen levén az én egyéni felfogásom a lelkész ige-
hirdető és bibliamagyarázó szabadságaról, következik be-
lőle az is, hogy azt a vallástanítás körében sem tartom 
korláttalannak és csupán csak az egyéni hit és meggyő-
ződés által határoknak. Azok a korlátok, a melyek fen-
állanak az igehirdetés körül a kathedrán, fennállanak sze-
rintem az iskolában is; — épen azért azt a szabadságot, 
a mit Péntek Ferenc követel, nemcsak megadhatónak 
nem tartom, sőt az egyház szempontjából veszedelmes-
nek ítélem. 

Miért? Azért, mert az a korlátlan egyéni »hit és meg-
győződés*, meglehet, hogy épen azoknak lelkében ingatná 
meg az egyházi hittudatot és épen azokban támaszthatna 
nem helyes fogalmakat az irás igazsága, örök tekintélye 
és az egyház felfogása felől, a kiket pedig, nemcsak »val-
lásos lelkületű református emberekké*, hanem >református 
keresztyén egyháztagokká« kell nevelnünk. Fájdalom, 
nemcsak az egyház konfesszionális felfogása, de még 
magának a szentírásnak szabályozó auktoritása tekinte-
tében is igen sokféle egyéni hit és meggyőződés uralkodik 
közöttünk. Ezeknek korláttalan szabadságot engedni a 
vallástanítás terén nem lehet; különösen nem abból a 
szempontból, hogy azoknak megfelelőleg tárgyaltassék a 
szentírás és vonassanak el belőle a gyermek hitének és 
erkölcsiségének tartalmát képezendő igazságok és törvé-
nyek. Ha ez megengedtetnék, nagyon félek, hogy bábeli 
zűrzavar támadna egyházunkban, s annak »evangélium 
szerint reformált keresztyén* neve alatt a legtarkább 
• egyéni hit és meggyőződés* foglalna helyet. 

Miként lehetne tehát Péntek Ferenc elveit úgy 
alkalmazni, hogy se a biblia, se az egyház kárt ne szen-
vedjen és vallástanításunk mégis sikeresebb legyen? Erre 
nézve egyeni véleményem a következő: Helyeztessék a 
vallásianítás magára a bibliára; alkalmaztassek a vallás-
tanítók által a növendékek egyéni munkásságára fektetett 
módszer; adassék szabadság a módszer oly felhasználására, 
a mely a tanulók lelki fejlettségének és a tanító egyéni 
ügyességének megfelel, — de azt, hogy a vallástanító mit 
használjon fel a bibliából, valamint, hogy mik legyenek azok 
a hit tani igazságok és erkölcsi törvények, a melyeket a 
targyalt részekből el szabad és el kell vonni : állapítsa 
meg maga az egyház. Ha már ellene vagyunk is a rend-
szeres hit-és erkölcstan tanításának (bár én a magam részé-
ről a részletenként elsajátított hit- és erkölcstani tételek 
rendszeres összefoglalását, vagy a felsőbb osztályok vala 
melyikében, vagy a konfirmációi oktalásnál feltétlen szük-
ségesnek látom), tanításunk meneteben mégis rendszernek, 
fokozatosságnak, összefüggésnek kell lennie, s tekintettel 
kell lennünk épen Pesten arra, hogy az a tanmenet ne 
hitoktatónként különböző, hanem egyforma és egyöntetű 
legyen és módot adjon arra, hogy mindazok a hittani 
igazságok és erkölcsi törvények, a melyek gyermekeink 
valláserkölcsi tudatának, nemcsak mint vallásos vagy 
keresztyén emberekének, hanem református leendő egy-

haztagokenak is tartalmát képezzék — közölhetők és el-
sajatittathatók legyenek. 

E végből magának az egyháznak kellene megálla-
pítania a tanterv megfelelő beosztását; kijelölni a tár-
gyalásra felveendő bibliai történeteket és részeket; — a 
mi pedig a legfőbb, ha nem is tankönyv, de minden-
esetre a vallastanítót kötelezőleg szabályozó vezérkönyv 
alakjában, történetről történetre, tárgyalt részről tárgyalt 
részre, külön-külön, precíze, s a szentírásnak és az egy-
házi felfogásnak megfelelőleg formulázva összefoglalni az 
elvonandó és a tanítványok által megtanulandó hittani 
és erkölcstani tanulságokat és tételeket. 

Így megadatván a keret s felállíttatván a szükséges 
korlátok, ám adassék meg a vallástanítóknak a módszer 
keresztülvitelében való egyéni szabadság: az már igy nem 
fog nagy veszedelmet okozni, még akkor sem, ha valaki 
hitregéknek tekinti is a bibliai történeteket és olyan 
visszatetsző profanizálással meséli, is el a »Cstifolódó 
Chám« történetét, mint Péntek Ferenc. 

Ám legyen tehát szabadság, de olyan, a mely ismeri 
a maga korlátait; szabadosságba ne menjünk, legkevésbé 
pedig vallástanításunk terén, mert az nemcsak magunkat 
ragadna mind távolabb Istennek igaz igéjétől, hanem alá-
ásná anyaszentegyházunkat, épen azokban, a kiknek igaz 
református keresztyén hittudatától, szeretetétől, áldozat-
készségétől várjnk, Isten irgalmán és segedelmén kívül, 
jövendő felvirágzásunkat. 

Hamar István. 

T Á R C A . 

Angolország és a romanizmus. 
E Lap már többször foglalkozott azokkal a ritualista 

velleitásokkal, a melyek az angol államegyház papsága 
egy részét hatalmukba kerítettek, valamint a pápasag azon 
törekedésével is, hogy az angol nemzetet, vagy ha azt 
egészében nem is, legalább az államegyházat, beterelje a 
pápaság egyedül idvezítő aklába. Angliaban is, mint az 
egész föld minden műveltebb, különösen pedig protestánsok 
által is lakolt, vagy epen protestáns országaiban bamuia-
tos munkát fejt ki a papizmus, leghívebb s legügyesebb 
hadserege, a jezsuitizmus által, elvesztett vagy meggyengült 
pozíciója visszaszerzésére. Ha némi sikert ér el itt, vagy 
ott. a legnagyobb hangon kürtöli világgá; sőt hogy a 
hiszékeny világot elámíthassa, nem riad vissza a valót-
lanságok állításától sem. A papizmus ez eljarására is 
azonban csak ezt lehet mondani: ignotos fallit, notis est 
derisui. 

Nagyra van a pápaság angolországi sikereivel, s a 
mikor az utóbbi években megindult az államegyház papjai 
körében a Rómára emlékeztető ritualizmus, nagy volt az 
öröm és vérmesekké lettek a remények a Vatikánban. 
Azt hitték: végre elérkezett az angol hivatalos egyház, s 
talán meg az angol nemzet megtérésének is az ideje, s a 
pápaság egy korszakalkotó nagy eseménynyel: Anglia meg-
hódoltatásával rekesztheti be a XIX. század történetének 
könyvét. 

A ritualista mozgalom s a felsőbb körökben történt 
pápás konverziók sok ember lelkében támasztottak aggo-
dalmat Anglia sorsa felöl; de inkább csak a külföldön, 



mint magában Angliában. A külföld csak a jezsuitizmus 
által világnak eresztett célzatos hirek után ítélte meg. 
mind a ritualista mozgalmat, mint a pápaság állítólagos 
sikereit; magok az angolok és az angliai viszonyokat csak 
némileg is ismerők azonban, épen nem fogják fel tragi-
kusnak a helyzetet és épen nem félnek attól, hogy Anglia 
elfelejtené régi jelszavát: »No popery*, és hogy az angol 
nép belehajtaná nyakát, akár a ritualista papság, akár 
pedig a pápa igájába. 

Az, hogy Anglia pápistává legyen, csak reménység, 
és pedig olyan reménység, a melynek beteljesedését nem 
éri meg, nemhogy XIII. Leó, de még maga a pápaság 
sem. Anglia s az angol nép, a mióta csak befogadta a 
reformációt, úgy összeforrott a protestantizmussal nemzeti, 
alkotmányos életében és a népéletben, hogy azt a ritualista 
kovász és a pápaság minden mesterkedése sem lesz képes 
leszakítani soha az evangélium ama talajáról, a melybe 
gyökereit eresztette s a melyen nagygyá és virágzóvá lett. 

A romanizmusnak Angliában állítólag elért sikereivel 
foglalkozott nem régen a liverpooli Protestant Standard. 
Fejtegetéseiből, a melyek Angliának a pápistasággal szem-
ben elfoglalt történeti helyzetére s a tényleges viszonyokra 
érdekes világot vetnek, nem lesz érdektelen néhány gon-
gondolatot felemlítenünk, annyival inkább, mivel egy angol 
r. katholikus püspök őszinte vallomására is rámutat, a 
mely egymaga is elegendő fényt vet arra, hogy mi jövője 
lehet a pápaságnak Anglia megtérésére vonatkozó remény-
kedéseinek. 

Reá mutat arra az eltagadhatatlan tényre, hogy ha 
a prot. országokat a r. katholikus államokkal összehason-
lítjuk, szembeszökő ellentéteket tapasztalhatunk. Azok az 
országok, melyekben közszeretetnek örvend a biblia s virág-
zik a szabad sajtó és a szólás-szabadság, mindannyian 
láthatólag előrehaladottak és virágzók, mig más oldalról a 
pápás országok lethargiába sülyednek, romlottak és 
alacsony színvonalúak. S ha ez utóbbiakban tapasztalható 
is valamelyes életrevalóság és előrehaladottság, — ez a 
protestánsoknak s honfitársaikra gyakorolt befolyásuknak 
tulajdonítható, és ,jó módjuk, befolyásuk, közerkölcsiségük 
szorosan aránylik annak mértékéhez, a mely szerint ezek 
elszakadnak a romanizmustól. 

És nem igy van-e? — folytatja tovább a Prot. Standard 
cikkírója. Hát vájjon azt a lépést, midőn egy nemzet 
eladdig imádott bálványaitól elfordul, hogy az élő Istent 
szolgálja, — nem követte-e mindig az Isten áldasa? Ez 
történt Angliával is. A reformáció idejében uralkodói 
félrelökték a tömjénfüsttől illatos oltárokat és eltávolították 
a szent képeket; a nemzet pedig, mint egy test — egy 
lélek fordult az addigi bárdolatlan pápás pogányságtól az 
igaz Isten tiszta imádásához. Ezért aztán Anglia Erzsébet 
alatt és I. Jakab korábbi éveinek folyaman a felvirágzásnak 
addig még el nem ért magas pontjára emelkedett. 

Megkísérelte ugyan a pápaság elvesztett hatalma vissza-
szerzését ; de elért eredménye sohase maradhatott állandó 
közöttünk. Így I. Jakab, uralkodásának későbbi éveiben 
kegyeibe fogadta ugyan a pápális pogányságot; I. Károly 
pedig, Land érsekkel egyetemben, a pápás bálványimádás-
hoz igyekezett kényszeríteni bennünket, — de az Isten 
megszabadította a nemzetet, bár előbb az országot vér-
patak árasztotta el; a polgárháború vérpatakja. 

Aztán adott a gondviselés egy szabadítót Angol-
országnak : Cromwel Olivért, a ki ledöntötte az újra 
visszahelyezett szentkép-bálványokat és szerteszórta a fő-
oltárokat; és Anglia ismét hatalmas nemzetté lett, sőt 
még hatalmasabb, mint Erzsébet napjaiban. És Cromwell-
nek egy szava elegendő volt arra, hogy a pápát és szolgáit, 
a francia királyt és a savoyai herceget megállítsa a 

piemonti völgyekben Isten kegyeltjeinek kínzásában és 
megölésében. 

II. Károly csak titokban volt pápista, de II. Jakab 
egész nyiltan ment misézni. A jezsuiták egyre másra nyi-
tották meg iskoláikat; szerzetes-rendek telepedtek le Lon-
donban ; romanisták alkalmaztattak minden hivatalban, 
és Jakab mindent elkövetett, hogy a nemzetet az Anti-
krisztus lábai elé vesse. De Isten ismét adott egy másik 
szabadítót: Oraniai Vilmost, a ki megmentette Angliát a 
zsarnokság alól; polgári és vallásos szabadságát ingat-
hatatlan alapokra helyezte és az országot a legmagasabb 
polcra emelte az európai államok sorában. 

Anglia célba vett leigáztatása tehát mindig Rómá-
val, felszabadulása és felvirágzása pedig mindig a protestantiz-
mussal függött össze. Csoda-e, ha a nemzetnek alkot-
mányos élete, egész szive és lelke a protestantizmussal 
forrott össze a hosszú évszázadok küzdelmeiben, s vájjon 
lehet-e félteni attól, hogy elfeledve múltját, nehéz meg-
próbáltatásait: az életet adó forrást, a melyből külső és 
belső felvirágzása és nagygyá létele fakadt, — valamikor 
még annak a hatalomnak adja alá magát, a mely csak 
elnyomására, alkotmányos és lelkiismereti szabadsága el-
rablására törekedett ? 

Nem, ezt hinni nem lehet. És hogy Angliának a 
protestantizmussal való eme történeti összeforrása mily 
áthághatatlan akadályként tűnik fel magok a romanisták 
előtt is, annak meggyőző bizonyságául szolgál dr. Lyster 
anchonry r.kath. püspöknek a r. kath. ifjúsági egyesületeknek 
legutóbb Chesterben tartott gyűlésen mondott beszéde is. 
Dr. Lyster beszédében egyebek közt a következőket mondá: 
»Gyakran halljuk fölvetni ezt a kérdést : vájjon az angol 
nemzet vissza fog-e térni arra a hitre, a melyet elragad-
tak tőle? Fog-e ugyan valaha egy erősen r. katholikus 
nemzet büszke helyzetére emelkedni? Nincs hatalmunk-
ban a jövőbe tekinteni, avagy megmondani : mit hozhat-
nak az évek? — de láthatjuk az idők jeleit, követhetjük a 
közvélemény által kiszabott utat, nyomozhatjuk az ese-
mények indító okait. Ámde sok nehézség áll előttünk. Ott 
van a nemzeti büszkeség, az oly annyira népszerű elő-
ítélet és a régi tradíciókhoz való ragaszkodás. Háromszáz 
éves multunk története át van szőve a példátlan politikai 
előhaladottságának és növekvő kereskedelmi boldogulásának 
tényeivel. Anglia hajóhada hasította a tengereket; seregei 
győzelmesen nyomultak elő zászlóikkal. Sokszor bukkan-
tak akadályokra, gyakran szenvedtek vereséget, de a leg-
többször azért diadal követte lobogóikat Dunkirktől Corun-
náig, Blenheimtől Waterlooig. Növelte birtokait, szaporította 
gyarmatait, széiesbbíteíte befolyását, megnyitotta kikötőit, 
elküldte kereskedőit a messze tengerekre, kereskedést 
űzött minden forgalmi központon. És ekként, — protes-
táns államfők uralma alatt, protestáns vezérférfiak veze-
tése mellett, protestáns parlamentek kormányzása alatt, 
— a prot. eszme annyira összeforrott Angolország jólété-
vel, hogy az emberek köztudatában az egyik ügy kapcso-
lódott a másikhoz, mint ok és szükségképeni következ-
mény >. 

Bizony úgy; és ez, a mult nagy eseményei és a 
jelen felvirágzása és nagysaga által szentesített kapcsolat 
olyan erős és oly világosan áll az angol nemzeti köz-
gondolkozásban, hogy mindig olyan gátakat fog emelni a 
papizmus mesterkedései elé, a melyen át nem hághat 
sohasem. 

A pápaság tehát csalódással zárhatja le a XIX. 
század évkönyvét. Nem jegyezhette arra fel Anglia meg-
hódolását ; de nem is fogja feljegyezni sohasem ! 

I f j . Zsoldos Benő. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Közönséges évfordulati és alkalmi Egyházi beszédek. Irta 
Kiss Aron ezelőtt porcsalmai, most debreceni lelkész, a tiszántúli 
egyházkerület püspöke. Sajtó alá rendezte H. Kiss Kálmán I. kötet. 
Budapest, 1901. Kókai Lajos kiadása. Nagy 8-adrétben 192 lap. 

ára 2 K. 50 f. 

Kiss Áronról, mint az egyházi közigazgatás régi 
t evékeny munkásáról szatmári esperessége és tiszántúli 
püspöksége beszé l ; egyháztörténelmi irói munkásságáról 
tanúskodnak egyháztörténeti m ü v e i ; val lásos költeményei-
ből e mi Lapunk és a Házi Kincstár közöltek annak 
idején néhány szép darabot. A fenti kötetben mint pré-
dikátort mutatja be ősz Áronunkat, hálás fia, H. Kiss 
Kálmán, a nagykőrösi tanítóképezde igazgatója. 

A prédikációk eredetéről és jel lemzéséül az Előszó-
ban következőleg ír Kiss Kálmán. 

A gyűjteményben 1840-től , midőn a szerző Szat-
mári, majd Szatmár-Német iben tanító-káplán lett, vannak 
templomi beszédek csoportosítva. A közönséges egyházi 
beszédek időrendben vannak közölve, mig a többiek alka-
lomszerüleg, tekintet nélkül az időrendre. 1840-tő l 1900- ig . 
hatvan évi prédikátorságának emlékei e beszédek és 
könyörgések. 

N e várjon senki és ne keressen e beszédekben 
demosthenes i vagy cicerói szónoklatokat; ne keresse a 
XIX. század uralkó eszméinek fejtegetéseit; ne keresse 
a világ vagy a hazai irodalom úgynevezett »szépprózá-
jának* termékeit, vagy egy Török Pál, Székács József , 
Szobosz ló i Papp István, Dobos János prédikációival ver-
senyező műalkotásokat : mert itt csak egy értelmes lako-
sokból álló magyar falu református prédikátora áll az 
o l v a s ó előtt, de a ki kathedrájának becsületére vált, hívei-
nek lelki szükségeiért irt, és beszélt; irt legnagyobb rész-
ben rögtönözve és prédikált sziveket mdítölag. . . . Tehát 
egy falusi magyar református prédikátor beszél e lapok-
ról, egy oly falusi pap, a kinek prédikátori híre mégis 
túlszárnyal kedves faluja szük határain; ismeri a vidék, 
ismeri egész Sza tmármegye és a nevezetesebb alkalmak-
nál az ő prédikátori szolgálatait veszi igénybe 

Legyenek e beszédek hü visszatükrözői egy 6 0 é v e s pré-
dikátori működésnek. Én, a mig leirogattam az eredeti, 
megfakult kéziratokról e beszédeket, sokat é lveztem és 
épültem ezekből, és minden szó leírásánál mintha újra 
hallottam volna apám kedves, sz ívhez szóló szónoklatát , 
láttam volna arcán a lelkesedés tüzét s szemében az el-
érzékenyülés , a meghatottság harmatcseppjeit. Mintha hal-
lanám, hogy igy szól Jóbba l : Ime, tanítalak titeket. . . . 
A kik én reám hallgatnak vala é s mint a füvek az esőt, 
úgy várnak vala engem. . . . 

A kegyeletes fiú e meleg szavaiban nincs túlzás és 
el fogultság az apa iránt. A kik az öreg Kiss Áront virágzó 
férfi korában prédikálni, de különösen imádkozni hallották, 
azok bizonyságot tehetnek arról, hogy az ö kenetes ajkáról 
mézédesen foly a beszéd és áhítatot keltőleg zendül föl 
az imádság. A ki e kötetet figyelemmel átolvassa, az meg-

győződhet arról, hogy Kiss Áron a prédikáció Írásban sem 
közönséges ember. 

A most megjelent I-ső kötetben 15 közönséges és 
10 alkalmi egyházi beszéd olvasható, a melyek legtöbbje 
megfelelő elő- és utó-imádsággal van ellátva. 

Beszédei az egyszerű falusi hal lgatósághoz mért, de 
sohasem alantjáró, nem lapos, nem üres, nem banális 
beszédek. Lélek, erő, melegség, tűz, temperamentum van 
mindenikben. Prédikáló modora a régi jó református 
papoké, a kik kereszt yénileg tanítanak; azaz az Istenigéjét 
hirdeti józan, oktató, egyszerű és világos modorban oko-
san és bölcsen tanít, de nem száraz és elvont bölcsel-
kedéssel; épít, melegít, erősít, de nem üres szóvirágokkal 
és nem hangzatos frázisokkal; beszédeiben szónoki erő 
és a nyelvezetben színes erőteljesség van, de azért nem 
orátoroskodik szónoki fogásokkal, nem deklamál keresett 
szólamokkal , hanem egyszerűen, nemesen, zamatosan és 
kenetesen szól hallgatóihoz. Ezek a jó tulajdonságok a 
közönséges prédikációkban is érvényesülnek; bármelyiket 
o lvassuk, tanulság, épülés, m e g n y u g v á s és lelki békesség 
ereje száll lelkünkbe. Színle lenség, erötelenség unalmas 
szürkeség egyik beszédjét sem teszi értéktelenné. Á m d e 
még inkább kidomborodnak abban a néhány szép alkalmi 
beszédben, a melyek a kötet végén olvashatók és köz-
vetlenségük által valóban megkapok. 

Szerkezeti tekintetben nincs gáncsolni való a Kiss 
Áron beszédeiben. Textusához hü, tartalmilag és alakilag. 
Dispozicióját legtöbbnvire a felvett szöveg szavaiból szer-
keszti, gondolat-sorozatát mindig a textusából épili ki. A 
szerkesztésben gondosan megtartja a logikai rendet és 
nem kicsinyli a szónoki elrendezést. A kidolgozásban a 
vi lágosság és szabatosság mellett nagy gondot fordít a 
nyelvezetre, a melynek zamatos magyarságát , színdús 
e levenségét , bibliás kenetességét különösen kiemelendőnek 
tartom. 

Mindent összevéve , Kiss Áron kötete nyereség a 
magyar prédikáciőirodalomra. Okos, református keresz-
tyén tartalma, vi lágos és szabatos szerkezete, zamatos 
és kenetes nye lvezete maradandó helyet biztosít s zámára 
a papi dolgozatok sorában. Bölcs elme, meleg sziv, ékes-
szóló ajak hirdeti itt az Istenigéjét. Hiszem, hogy sokan 
meg fogják kedvelni ezeket a jó keresztyén tanításokat. 

Dicsérőleg kell megemlékeznem az imádságokról is. 
Ezekből is hiterő, erkölcsi emelkedettség és józan kegyes-
ség sugárzik ki. Nemcsak a szó lendül, nemcsak a száj 
zendül, de a sziv is szárnyal, a lélek is emelkedik, örvend, 
alázkodik és fölmagasztosul az igazi kegyesség ereje által. 

A könyv kiállítása csinos, nyomása tiszta. Sajtóhiba 
alig van benne (csak a 19-ik lapon találtam egy feltűnőb-
bet : lelki magvetés helyett lelki megvetést mond). Ara 
mérsékelt. 

V. F. 



K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A vatikáni nyomdából a tiltott könyvek jegyzéké-

kének ( I n d e x librorum ]>rohibitorum) új kiadása került 
ki, mely azáltal vált szükségessé, hogy évekkel azelőtt 
XIII. Leó pápa egy különös konstitúció alapján az Index-
nek szabályait új revizió alá vetette. Esser páter, a kiadó, 
megjegyzi az előszóban, hogy a tiltott könyvek jegyzéke 
megtisztult és korunkhoz alkalmaztatott. Igy nevezetesen 
elhagyattak azok a könyvek, a melyeket a pápai dekré-
tumok általában eltiltottak, s elmaradtak azok is, a 
melyek az 1600-ik év előtt az indexbe kerültek. »Eo 
ipso« a tiltott könyvek soraba tartoznak az eretnekek iratai, 
a melyek szándékosán vagy alkalmilag vallási tárgyakról 
szőlanak, a mi nyilvánvaló az egész akatholikus iro-
dalomra vonatkozik. Különös figyelmet fordított a revizió 
azokra a müvekre, a melyek valamely oldalról veszélye-
seknek tűntek fel. De dacára annak, hogy a revizió csak 
a vallásos és erkölcsi veszélyességre irányuló müvekre 
terjesztette ki figyelmét, a jegyzék még igy is 248 nagv-
rétű lapot foglal magában. Elképzelhetni tehát, mily nagy-
terjedelmű volna a megnevezett és nem említett régebbi 
és újabbi tiltott könyvek jegyzéke a pápás egyházban. 
De nézzük csak a revideált kiadást közelebbről. A külön-
féle nemzetiségek tiltott könyvei között természetesen nem 
utolsó helyen szerepelnek a németek. A legújabb időből az 
összes ó-kadi.irók képviselve vannak a jegyzékben. Igy Döl-
linger. Friedrich, Huber, Knoodt, Langen, Michelis, Reinkens, 
Schultz, Reusch, Melzer stb. Aztán következnek a többi eret-
nekek, mint p. o. Berchtold, ki az új pápás dekrétumokat a 
bajor állami szervezettel összeegyeztethetetleneknek tartotta; 
Dúrrschmidt, ki a bajor rendek ellen kelt ki, s Froschatn-
mer, Günther, Hermes, Hinschius, Pichler, Rohling és 
Schell würzburgi tanár, a legújabb eretnek. Hogy Strauss 
Dávid sem hiányozhatik, magától értetődik, bár az index 
generális szabályai szerint ő »eo ipso* kárhoztatva van. 
A bölcselők között első helyen van Kant »A tiszta ész 
biralata* c. müvével, aztán Lessing, és csudálatos utolsó 
helyre került Schwegler is, a maga (nemsokara a Frank-
lin-Tarsu'iatnál magyarban is megjelenő) bölcselettörténeti 
vezérfonalával. A német történetírók sorában látjuk Gre-
goroviust és Rankét. Gregoroviusnak »Róma városa tör-
ténete a középkorban*, »A pápák síremlékei*, »Vándor-
évek Olaszországban«. c. müvének V. kötete és »Apuliai 
tájak« c. művei kerültek az indexbe, mig Ranke csak »A 
római pápák, egyházuk és államuk a XVI. és XVII. szá-
zadban® c. művével szerepel abban. A német költők kő 
zül ott latjuk e tiltott társaságban Blumauert, Heinét, 
Lenaut, Raut és Zschokkét. Rlumauer, az exjezsuita, nem 
annyira a pápaságot élesen szatirizáló »Aeneise«, hanem 
»Egy, a halállal küzdő férfiúnak hitvallása* c. műve miatt, 
Heine » Utazási képek* és »Újabb költemények*, Lenau 
»Albigensek* és Rau és Zschokké ^Áhítat órai* c. mű-
veik miatt kerültek a pápás indexbe. A leghíresebb német 
fejedelmi férfi az indexben Nagy Frigyes »Oeuvres du 
philosophe Sans-Souci« c. müvével. Kuriózumnak még 
megemlíthetjük, hogy egyes szentek is az indexbe kerül-
tek, sőt olyan müvek is, a melyeket már több pápa 
is approbált. — Hat ez az index jellemzi a pápás világ 
»világosságát« és tudományszeretetét! Ugyan mi volna az 
emberiségből és annak mai fejlett kultúrájából, ha ezeket 
a cenzúra alá vetett müveket csakugyan el lehetne til-
tani, eltüntetni vagy pláne megsemmisíteni! Valóban Ró-
mának kerülnie kell a tudomány és az irodalom világos-
ságát, mert van oka reá! 

II. Viimos német császár dec;. 1. kelettel dr. Studt 
kultuszminiszterhez intézett rendeletével a felsőid) iskolák 
reformja tekintetében a következő intézkedéseket tette: 
1. Egyenjogúaknak rendelte el a gimnáziumot, reálgim-
náziumot és felsőbb reáliskolát az altalános szellemi mü-
velés tekintetében, a mi viszont a reálisinereteknek nagyobb 
mérvben való felkarolását tette szükségessé. 2. Ebből 
íolyólag elrendelte a latin nyelvnek a reálgimnaziámban, 
az angolnak a gimnáziumban s a földrajznak a főreál-
iskolában való behatóbb tanítását. 3. Hangsúlyozza, hogy 
a közlendő tananyag tekintetében az állandó vezérelv 
legyen: multum non multa, a mi a tananyag helyes be-
osztását teszi szükségessé. Igy a görögnél elhagyandók a 
szükségtelen formuláriák, ellenben kiemelendő az eszté-
tikai felfogás s az antik világnak a modern kulturával 
való szerves összefüggése; mig viszont az újabb nyel-
veknél a beszedben való gyakorlatra s a kiválóbb irók 
megértésére kell törekedni. A történelem tanításánál 
a régebbi történetnek kiválóbb tanulságos fejezeteire, s a 
XlX-ik század német történetének fölemelőbb hazafias 
emlékezéseire kell a fősúlyt fektetni. A földrajz tanítása 
mindkét gimnáziumban kellő szakférfiak kezében össz-
pontosíttassék; mig a természettudományoknál a szemlé-
letre s a kísérletekre, a fizika és kémiánál ellenben a 
technikai részletekre kell kiváló figyelmet fordítani. A 
testi foglalkozás mellett az órarend összeállításánál nagyobb 
figyelmet kell fordítani az erő és egészség fejlesztésére 
a mi időközönként tanítás közben nagyobb pauzákat tesz 
szükségessé. 4. Az ú. n. záróvizsgák, mert rendeltetésük-
nek meg nem feleltek, mielőbb törlendők. 5. Az altonai 
és frankfurti tantervek szerinti iskolaszervezések az eddigi 
tapasztalatok szerint helyeseknek bizonyultak. Végül a 
császári rendelet ama reményének ád kifejezést, hogy e 
reformok létesítése odaadó tanári kötelességteljesítés mel-
lett a humanisztikus és realisztikus irányzat közötti ellentét-
nek kiegyenlítésére fog vezetni. Hát a mi középiskola-
ügyünk s a mi vizsgarendszerünk mikor kerül már 
végleges revizió a lá? Főleg a mi reáliskolánk épen nem 
tudott beválni. S aztán a mi érettségi vizsgarendszerünk 
is sok kivánni valót hagy fenn. Pedig mi nálunk eminens 
magyar nemzeti érdek az oktatásügy érdeke. S ne feled-
jük, hogy nálunk a legjobb politika a kultúrpolitika! 

Szászországban mélyen sértette az ev. egyházat 
Miksa szász hercegnek, mint papnak Plauenben, október 
14-én az olasz munkások előtt tartott beszéde, a melyben 
a szász római kath. egyháznak, »sok szenvedéséről* s »a 
hitetlenekről* emlékezett meg, s ezáltal sok félreértésre 
szolgáltatott okot és alkalmat. A kedélyek lecsillapítására 
kiadott szász közoktatásügyi kormányrendelet szerint a 
szász hercegi pap »a római egyház sok szenvedéseit 
Szászországban a nevezett egyház belső bajaira, különö 
sen beteg püspökére, s az »infideli« kifejezést nem a szász 
luth. lakosságra, hanem az istentagadókra és a hitetlen 
szociálistákra vonatkoztatta*. Elképzelhetni, hogy ez a 
közoktatásügyi magyarázat ki nem elégítette a felizgatott 
kedélyeket; magának a hercegnek a kedélyeket megnyug-
tató nyilatkozata pedig még mindig késik. Annyiban 
azonban kielégítő a kormányrendelet, hogy kijelentette, 
hogy a jövőben elvárja a hercegtől, hogy Szászországban 
»tartózkodni fog a felekezeti békét megbontó nyilvános 
egyházi funkciótól, mert ellenesetben az államkormány-
nak élnie kellene a maga törvényadta jogaival és köte-
lességeivel*. — Hát biz' ez szomorú dolog a lutheránus 
Szászországban, mely ellentétbe hozhatja a kir. házat a 
lutheránus lakossággal. E szomorú dologhoz hozzájárul 
még az is, a mit különösen Nippold jénai tanár hang-
súlyozott az »Evang. Bund* szászországi közgyűlésén, 



hogy a német reformáció klasszikus földjén a szász 
nemesség a papizmussal és az ullramontanizmussal rokon 
szenvez, sőt hazafias és tudományos inferioritását bevallva, 
egyenesen a római klerikalizmusnak s a középkori pápás 
világuralomnak tolja a szekerét. Azt is hangsúlyozta a 
tudós német egyháztörténetiró, hogy a vegyesházasságok 
a felsőbb nemesi körökben állandóan a papizmusnak 
kedveznek; sőt, hogy orgánumuk, az »AdelsblatU, pápás 
politikát követ és hasonló tendenciát árul el szüntelen. 
Hát ez igazán szomorú dolog és iszonyú megtévesztése 
a népélet lelkiismeretének. A német protestantizmus böl-
csőjében nem volna szabad ilyesminek történnie. De hát 
a vallás és a politika összezavarása régi baja a német 
birodalomnak, a melynek Rómával kacérkodó egyház-
politikája Canossáig, sőt legújabban Kináig jutott el. 

A theol. studium a külföldön emelkedőben van. A 
17 német birod. egyetemen a mult nyári télévben 26,415 
hallgatóból 2472 volt az ev. theológus, vagyis a hallgató-
ságnak 9'43 százaléka. Igy Berlinben 5105 hallgatóból 
282, Bonnban 2162-ből 86. Boroszlóban 1662-ből 77. 
Erlangenben 974-ből 178, Giessenben 855-ből 68. Göttin-
gában 1344-ből 136. Greifswaldban 808-ból 183, Hallé-
ban 1620-ból 346, Heidelbergben 1553-ból 52. Jénában 
758-ból 44, Kielben 1056-ból 63, Königsbergben 881-ből 
93, Lipcsében 3269-ből 296, Marburgban 1184-ből 113, 
Rostockban 495-ből 41, Strassburgban 1145-ből 85 és 
Tübingában 1544 hallgatóból 329 volt az ev. theológus. 
Legtöbb ev. theológusa volt tehát a ballei egyetemnek. 

A svájci 6 tudományegyetemen 3673 hallgatóból 
174 volt az ev. theológus, vagyis 4 , 7 4 % és pedig: Basel-
ben 484 hallgatóból 53, Bernben 962-ből 29, Genfben 
809-ből 44, Lausanneban 569-ből 21, Neuchatelben 118-ból 
18 és Zürichben 731 hallgatóból 9 ev. theológus. — A 
r. kath. theol. studiumot a mult nyári félévben 7 német 
birodalmi egyetemen 13.342 hallgatóból 1646, vagyis 
12 34°/ n ; 4 osztrák tudományegyetemen 7346 hallgatóból 
303. vagyis 4 1 2 % , és 2 svájci egyetemen 1281 hallga-
tóból 120 volt a kath. theológusok száma. — Szomorú 
sorsra jutott a jurjew-i (dorpati) tudományegyetem, a 
melyen ritkulnak a német professzorok, sőt egy magyar 
ember is (Kvacsala dr.) oda adta magát az orosz politi-
kának. (E tekintetben a német s a magyar prol. sajtó 
allitásait máig sem cáfolta meg!). 1709 hallgatójából a 
jelen téli félévben 143 az ev. theológus. 

Éles egyházirodalmi polémia fejlődött ki Németor-
szágban. mely eléggé élénken jellemzi a mai r. kath. és 
prot. felekezetközi viszonyokat. Herrmann marburgi tanár 
»Római és pápás erk ölcsiség* c. müvét élesen megtámadta 
hasonló cimü röpiratában Adloff' strassburgi papi szemi-
náriumi tanár, a melyben visszautasítja a probabilizmus 
és mechanizmus vádjai és Gury, Cathrein és mások jezsuita 
moráltheológiaját védi a szokott vakmerő scholasztikus 
módon és modorban. Hoensbroech gróf, »Der Uitramonta-
nismus« c. müvét pedig Schocller svájci r. kath theoló-
gus támadta meg, s különösen a római katholicizmus 
és az ultramuntanizmus közötti ultraprotestáns meg-
különböztetés ellen kelt ki. Egy dogma- és egyháztörté-
neti quodlibet Schoeller müve, a melyben csakúgy hem-
zseg a sok hiba és tévedés. Olykor-olykor a prot. kriti-
kusokat is tanúkul hívja föl, es könyvében Baur, Ritschl 
és Harnack igen szépen megférnek egymással. Zahn. 
Schultze, Hauck és mások társaságában. Hiába erőlködnek 
a pápás theológusok. Elhagylak az igazságot s most a 
tudományos igazság nem ismer rájuk. 

A piirisi világkiállítás alkalmával, Sahatier prot. 
theol. tanár elnöklete alatt, a chicagói vallási parlament-
hez hasonló nemzetközi vallastörteneti kongresszust is 

tartottak. E tisztán tudományos jellegű kongresszuson 
4 2 0 férfi és nő vett részt Európa 19 államából, s ezenkivúl 
több tudós, tanár, pap, rabbinus és buddhista prédikátor 
a többi világrészekből. A vallások statisztikáját Fourrier 
tanár ismertette, a melyből tanulság okáért közöljük a 
következőket: Európanak 390 millió lakosságából 7 millió 
mobainmedánuson. 7 millió izraelitán és 2 millió polytheistán 
kivül a többi mind keresztyén. A csaknem egészen keresz-
tyén Amerika a római kath és a prot. keresztyénség 
között oszlik meg s csak 2 millió hódol a vad polytheista 
neptörzsek vallasának. Ausztráliában 4, a Philippineken 
8 millió keresztyén lakik, a többi lakosság muzulmán, 
vagy pogány hitű. Afrika északi része mulzumán, kö-
zépső része pogány, vagy muzulmán, déli része keresz-
tyén. Indiában a 3 0 0 millió lakosságból 217 millió a 
hinduizmus, vagy a brahmanizmus híve, míg ugyanott a 
mohammedánok száma 60 millió. Ezeken felül van még 
7 millió buddhista, 3 millió keresztyén (a kik között 
2 millió róm. katholikus) és 12 millió polytheista. Kina 
3 7 0 millió lakosa közül 1 millió keresztyén s 26 millió 
mohammedánus. A többiek ősi kultuszt űznek, mig a kon-
fucianizmus a császári vallás. Fourrier statisztikája szerint 
a keresztyének száma az egész földkerekségen rövid 13 év 
alatt 477 millióról 555-re, a zsidóság 7 millióról 8-ra 
emelkedett, s az izlam is a maga 200 millió követőivel 
emelkedőben van. Az egész földkerekség lakosainak száma 
ma 1550 millió, mig 1810-ben csak 680 millió volt 

A zsidókról Kinabau a >Chr. der Chr. W.« hasáb-
jaink erdekes adatok olvashatók. A zsidók története és 
azok jelenlegi helyzete a mennyei birodalomban kedvezőnek 
épen nem mondható. Nemcsak Shanghaiban, hanem a 
birodalom belsejében is vannak zsidók. Különösen Tschangs-
vangban van egy nagyobb zsidó kolónia. De a vidéki zsidók 
közül sokan nagyon elhagyatott állapotban vannak. Sem 
zsinagógájuk, sem tanítójuk, s héberül még olvasni sem 
tudnak. Mohamedánokkal és pogányokkal is összeháza-
sodnak, sőt egy zsidó buddhista papi szolgálatokat teljesít. 
A XVII. és XVIII. században jezsuita misszionáriusok is 
megfordullak e vidéken, s több zsidó házat sőt egy 
zsinagógát is építettek. Több mint 40 felírás ékesiti a 
templomot. A három legfontosabb a XV. századból való 
Ezek egyikén Ábrahám van föltüntetve, mint a zsidó vallás 
alapítója, s ezen felül szimbolizálva van Mózes, Esdrás, 
a törvény, a három napi ima, a sabbath és a kiengesztelés 
nagy ünnepe. Az első zsidók e felírások szerint szabad 
vallásgyakorlatot nyertek volna a császártól. — Különben 
a zsidók vegyest űzik a kínaiakkal az ősök kultuszát, s 
az elhunytak szellemének áldozatokat is hoznak. — A 
zsidók első letelepedése Kinában forrásunk szerint a 
Krisztus utáni III. században történt. Újabban jobban 
kezdik őket is gondozni. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** Beköszöntő egyházi beszéd és imák. Irta: 
Nagy Károly makói ref. lelkész. Ára 40 fillér. A bekö-
szöntő prédikáció II. Tim. II: 15. alapján azt fejtegeti, 
hogy a protestáns lelkész akkor tesz eleget az apostoli 
figyelmeztetésnek, ha I. Igyekszik Isten előtt kedves lenni. 
II. Oly munkás, ki nem szégyenli a munkát. III. Igazan 
hasogatja az igazságnak beszédét. — Textusszerü, lendü-
letes, bibliai kenettel és szárnyas szavakkal irt beszéd. 
Az elő- és az utóima versben van szerkesztve. Az utóima 
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zengzetesebb, mint az előima. — A füzet tiszta jövedelme 
jótékony célra fordittatik. 

** A M a g y a r K ö n y v t á r elérkezett a második jubi-
láris számhoz, a 200-dikhoz. Decemberi öt füzete valóban 
nagy gazdagodása könyvpiacunknak. Mindenekelőtt a 
200-dik, jubiláris szám, hozzáférhetővé teszi Rákosi Jenő 
Aesopusát, e klasszikus vígjátékot, mely 1864 óta van 
nemzeti színházunk műsorán. A füzetet Rákosi arcképe 
is díszíti. A 197. szám Bródy Sándortól közöl elbeszéléseket, 
a melyeket a szerző »Emberfejek* cim alatt csoportosított. 
Herceg Ferenctől váló a 198., 'Elbeszélések* cimü füzef, 
mely jóformán anthológiája a legjobbnak, a mit eddig irt. 
Az oktató irányt Z. Kiss Bélának, a »Junius« álnév alatt 
ismert publicistának Katona Józsefről irt gyönyörű élet-
rajza képviseli (199. sz.), mig a régi magyar irók közül 
most Mikes Kelemen van soron, kinek válogatott Török-
országi Leveleit Bánóczi József látta el szép bevezetéssel 
és kimerítő jegyzetekkel (196. sz.) A »M. K.* a Wodianer 
F. és Fiai (Rudapest, Andrássy-út 21.) kiadványa és 
egyes füzetei 30 fillérért kaphatók. 

** Emlékezés K. Molnár Viktor ág. b. evang. 
magyar lelkészre. Irta: Józsa Mihály kir. s.-tanfelügyelő. 
Budapest, 1900. — E cim alatt díszes kiállítású köny-
vecske küldetett be szerkesztőségünkbe. Érdeklődéssel ol-
vastuk át. Egy kiváló lelkésznek, Molnár Viktor kultusz-
miniszteri tanácsos hasonnevű atyjának, volt hosszúfalusi 
lelkipásztornak szépen megirt életrajza. Molnár Viktor a 
valódi protestáns pap ékességeinek szép készültséggé', 
fenkölt gondolkozással, emberszerető szivvel, hitbeli buz-
galommal felruházott férfi volt. Kiváló prédikátor, ki a 
szószéken ihletett bensőséggel hirdette az evangéliumot; 
hűséges lelkipásztor, a ki a szegényeket kunyhóikban vi-
gasztalja. az árvákat s elhagyatottakat a porból fölemeli, 
jeles egyházkormányzó, a ki 1860-tól 1882-ig tartott 
hosszúfalusi lelkészsége alatt egyházát anyagilag is meg-
erősíti; lelkes tanférfiu, a kinek a barcasági iskolaügy 
újjászervezése körül maradandó érdemei vannak; erős 
magyar ember, a ki a csángó magyarok egyházi önálló-
sítását, iskolaügyének nemzeti fejlesztését, anyagi jóllété-
nek előmozdítását ritka energiával indította és valósította 
meg. A brassói magyar ev. esperesség megalapításában 
is övé az oroszlánrész, s a hosszúfalusi polgári iskola 
létesítése is az Ö müve. A szép életrajz a hosszúfalusi 
polgári iskola új épületének f. évi november 4-én történt 
megújítása és Molnár V. arcképének leleplezése alkalmából 
jelent meg, s azt a két csinos alkalmi költeményt is közli, 
melyek az ünnepélyen olvastattak föl. 

** » V a s á r n a p * , képes családi heti újság. Ily cim 
alatt jelent meg, az erdélyi egyházi értekezlet támogatá-
sával, Nagy Károly theol. tanár szerkesztésében Kolozs-
várt egy új református családi lap mutatvány száma. A 
mutatvány számba báró Bánffy Dezső főgondnok és dr. 
Bartók György püspök irtak ajánló sorokat, majd a szer-
kesztő adja a lap célját és programmját. Verseket Szabolcska 
Mihály, Váró Ferenc és Ravasz László, cikkeket gróf 
Kuun Géza, a szerkesztő és Molnár Albert irtak bele. 

Van benne Világkrónika, Hazai Krónika és Vegyes hirek. 
— Eltekintve attól a kérdéstől, hogy az épen Kolozsvártt 
megjelenő Kis Tükör mellett vájjon szükséges volt-e egy 
másik családi lap megindítása? — a csinos formájú, 
népnek szerintünk kissé magos stílusú lapot, üdvözöljük 
és kívánjuk, hogy egyházi életünk mélyítésének szintén 
egyik alkalmas eszközévé váljék. A lap előfizetési ára 
egész évre 4 korona. Előfizetések a szerkesztőség címére 
(Kolozsvár. Ref. theol. épület) küldendők. 

E G Y H Á Z . 

A magyar keresztyénség és királyság 900 éves 
j u b i l e u m á t az evangelikus egyház egyeteme és a duna-
melléki és dunántúli ref. kerületek ma és holnap fogják 
megünnepelni hálaadó istentiszteletek keretében. Fáj a 
lelkünk miatta, hogy ezeknek a nagy dolgoknak az ün-
neplése, részint a római katholikus egyház türelmetlen-
sége, részint a mi álmosságunk, legfőképen pedig a magyar 
kormány rövidlátása következtében igy elaprózódott és 
összezsugorodott. Egy fényes, nagy, világraszóló nemzeti 
ünnepnek kellett volna ennek lennie. Nem ez lett — és 
pedig nagy szégyenünkre. De ha nem külső fény és pompa, 
hanem puritán istentiszteletek keretében fog is felszállani 
hálaadó és Isten megmérhetetlen jóságát magasztaló éne-
künk és imánk, egy bizonyos dolog: hogy tiszta, őszinte 
szivből, Isten megváltó evangéliumát és a szent hazát 
imádásig szerető keblekből fognak azok felfakadni. A római 
katholikus klérus kirekesztett bennünket az ünneplésből; 
de mi mégis ünnepelünk és talán több joggal és több 
őszinteséggel is, mint ő tevé. Ő önmagát és mai pápás 
egyházát magasztalta, — mi az Istent magasztaljuk. Ő 
azt hirdeté, hogy a pápás keresztyénség alapítá meg a 
királyságot és e hont, s ő volt védője, megtartója 9 0 0 éven 
át. Mi Istennek adjuk a dicsőséget és a történelem bizony-
ságára hivatkozva bátran merjük állítani, hogy ha a ke-
reszt konszolidálta is a hazát: annak szabadságát, alkot-
mányát az az evangélium tartá fenn legzivatarosabb 
korszakaiban, a mely a mi keresztyénségünknek funda-
mentuma és ereje. A pápás klérus sokszor sodorta e 
hazát s annak alkotmányos szabadságát a végveszedelem 
határáig ; sokszor kész volt szövetkezni e nemzet zsar-
nokaival és sokszor hajlandó volt elalkudni a maga önző 
céljaiért a nemzet legszentebb jogait; de az evangéliumi 
protestáns keresztyénség összeforrott vele jóban és roszban, 
s ennek zászlói alatt talált menedéket és megtartatást, 
nemcsak a lelkiismereti, hanem a nemzeti szabadság 
megtépett, vérző galambja is. Ennek dicsőségét nem 
vitathatja el tőlünk semmiféle történethamisitás. Szálljon 
azért fel hő imánk és magasztaló énekünk a kegyelemnek 
hatalmas Istenéhez, ki mindezideig megsegélte szent hazán-
kat s megőrzé abban Krisztus tiszta tudományát! 

A belmissziói egyesület kérdésében terjedelmes 
és alapos cikket irt az Evang. Egyli. és Iskola f. é. 51-ik 
számában Mayer Endre eperjesi theol. tanár. A cikk 



válasz és felvilágosítás Raffay Sándornak ugyané lapban, 
ugyanezen tárgyról irt s általunk is felemlített véleményére. 
Nyomról nyomra haladva kimutatja, hogy Raffay félreis-
merte a belmissziói értekezletet s igy mivel premisszái 
roszak voltak, hamisak levont következtetései; hogy az 
egyesületi belmissziói tevékenység nem ellenkezik a pro-
testáns egyházak szellemével és szervezetével i s ; hogy az 
egyletes belmisszió csak azon esetben vált veszedelmessé 
a külföldön is, a mikor az egyházból kirekesztetve, ille-
téktelen emberek kezébe került; hogy a tervezett belmisz-
sziói egyesület egyáltalában nem törekedett a két protestáns 
egyház uniálására, sem pedig nem kényszerrel akarta a 
munkálkodást megindítani; hogy az utazó misszionáriusok 
beállításának tervezete egyáltalában nem akart a lelkészek 
munkájába és a gyülekezetek belső életébe való önhatalmú 
beavatkozás lenni és végül, hogy egyházunk megváltozott 
viszonyai nemcsak a fokozottabb és lelkes védő és épiio 
munkálkodást teszik szükségessé, hanem azt is, hogy ebben 
a munkában egyesüljünk és abba az egyháznak minden 
tagját belevonjuk. Örülünk rajta, hogy Raffay Sándornak 
félreértésen alapult cikkére a belmissziói munkálkodásnak 
oly lelkes harcosa és oly alapos ismerője adta meg a 
választ és felvilágosítást, mint Mayer Endre. Hiszszük, 
hogy e válasz és felvilágosítás Raffay Sándort is meg 
fogja győzni a felől, hogy tévedett, s hogy az a tervezett 
belmissziói egyesület semmiféle veszedelmet sem rejtett 
és rejt magában, s hogy az nem alkotmányos eltemetésre, 
hanem feltámasztásra és minél előbb megvalósításra méltó. 
Mayer Endre e cikke felment bennünket azon igéretünk 
alól, hogy Raffay véleményével érdemlegesen foglalkoz-
zunk. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A devicsei (Hont m.) evan-
gélikus gyülekezet DedinszJcy Aladár körmöcbányai segéd-
lelkész-vallástanárt, — a hrussói evang. gyülekezet Alexy 
(íyula segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

A szentesi ev. református egyháznak a napokban 
lefolyt presbiter-vdlasstásdról a »Csongrádmegyei Hirlap* 
f. évi 103. számában azt a leverő birt olvassuk, hogy az 
egyháznak főgondnokot és presbitereket a szocialisták 
választottak. Ezzel e nagy gyülekezetünknek a vezetése 
olyan elemek kezébe került, a kiknek működéséről nem 
sok jót lehet várni. Szomorú jele az egyházi élet deka-
denciájának. 

Egyházmegyei főjegyző választás. A pesti ref. 
egyházmegye gyülekezetei, a Vörös Károly lemondása foly-
tán üresedésbe jött papi főjegyzői állásra Mddy Lajos 
újpesti lelkészt választották meg. Mind a választóknak, 
mind a megválasztottnak melegen gratulálunk. 

Adventi gondolatok cim alatt, az író megnevezése 
nélkül, igen tartalmas és minden állításában megszívlelésre 
méltó cikket közölt a Dunántúli Prot. Lap három utóbbi 
száma. Abból a kérdésből indiri ki, hogy bár újra és újra 
átéljük az advent napjait és hirdetjük a Krisztus megszü-
letését, mégis mi az oka az evangélium lassú terjedésének 
és közelebbről a mi magyar prot. egyházunk bajainak? 
Feleletül azt adja, hogy igehirdetésünk bibliátlansága a legfőbb 

ok. Ez okozta, hogy a lelkipásztoroknak Isten altal kijelölt 
kimagasló állása a gyülekezetben meglehetősen elhomályo-
sult és a lelkipásztori hivatalnak régi prófétai jellege egé-
szen lekopott. S ennek oka ismét nem a szegénység és 
a lelkészeknek az anyagi megélhetésért kénytelen küz-
delme, hanem az, hogy nem eléggé érezvén Isten által 
való küldetésünket s nem fogván fel hivatásunkat egész 
magasztosságában, a >tapintatosság* jelszava nemcsak a 
hívekkel szemben vezetett gyengeségre, de még igehirde-
tésünket is megvesztegette, mert még abban sem merjük 
tanítani Istennek minden akaratját. Ha tehát azt akarjuk, hogy 
mind magunk visszanyerjük régi tekintélyünket, mind 
pedig prédikálásunkat hathatósabbá tegyük: legelső sor-
ban nekünk papoknak kell visszatérnünk a bibliához. 
Ennek szünetnélkül való olvasgatása és az imádság, 
tehát az Istennel való örökös társalkodás által kell eljut-
nunk hivatásunknak s ebből folyó kötelességeinknek mélyebb 
és igazabb felfogására. Százféle doloíí elvégzését várja 
tőlünk a világ, de mégis ebben az egy dologban kell 
nekünk igazán foglalatosaknak lennünk. Nekünk csak az 
igével való hü sáfárkodás adhat tekintélyt. A hü safar-
kodás pedig azt teszi, hogy hirdessük is az Istennek min-
den akaratát, félelem és megalkuvás nélkül. De hirdessük 
ne csak a templomban, hanem azonkívül is, — házan-
ként is, személyenként is. Meg kell keresni az elveszet-
tet, be kell kötözni a megsérültet, meg kell erősíteni a 
betegest. Ezt pedig nem lehet másként eszközölnünk, mint 
személyenként. A cikk minden fejtegetéseit aláírjuk. Bár-
csak meghallgatnánk annak őszinte szavait mindnyájan. 

Gyurátz Ferencz püspöki körlevele. Említettük 
már, hogy Gyurátz Ferencz dunántuli evang. püspök 
pásztori körlevelet intézett kerülete gyülekezeteihez az 
évszázad vége és a magyar keresztyénség és királyság 
900 éves jubileuma megünneplése alkalmából. A Magyar 
Szó egész terjedelmében közölvén e körlevelet, lelki épü-
léssel olvastuk el belőle a magyar haza és a magyar 
protestáns egyház XIX. századbeli életének legkimagaslóbb 
mozzanatait; de még nagyobb épüléssel a jövő századnak 
egyházi programmját. Érezzük az idők súlyát, — mondja 
a tudós és lánglelkü püspök, — de a gondok közt nem 
ejtjük el csüggedten a szebb jövő reményét, mert velünk 
a Krisztus és nálunk van a világot meggyőző szent evan-
gélium. Majd igy folytatja: 

»Ez a tudat lelkesítsen a szent igék hirdetésére 
alkalmatos és alkalmatlan időben. Ezekkel hozzuk mozgásba 
Bethesda tavát: a hitet, s ez visszaadja a bágyadónak 
az erőt, a csüggedönek a bizalmat és a szent ügyért 
küzdőnek diadalt igér. — Lobogjon mindenek előtt az ige 
hirdetőiben, mint »az Isten titkainak sáfáraiban* a hit 
lángja. Ez avassa őket a Krisztus jó vitézeivé, kik önfel-
áldozásra kész hűséggel munkálkodva az Ur által reájuk 
bízottakban, ezt vallják Pál |apostollal: »Én semmivel nem 
gondolok, az én életem is nékem nem drága, csakhogy 
elvégezhessem örömmel az én futásomat és a szolgálatot, 
melyet a Krisztustól vettem*. (Ap. cs. 20 r., 24. v.) 
Éleszszük népünkben az igaz buzgóságot. Őrködjünk, hogy 



az evangéliumi egyházias szellemben folyton gyarapodjék 
s tanúsítsuk az irás ama intésének követését: > Viseljétek 
gondot magatokról és az egész nyájról, melyben a Szent-
lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházá-
nak legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett*. (Ap. 
cs. 20. r., 28. v.) Tegyünk meg mindent, hogy a nép 
érezze a vallásban nyert szent örökség áldó hatását, 
tapasztalva az egyháznak, mint hű anyának gondozó 
szeretetét, ennek, a hála által is indítva, odaadó, ren-
dít hetlen híve maradjon és intéseit holtig szeme előtt 
tartva, törekedjék betölteni tisztének minden minden igaz-
ságát. Munkáljanak közre egyesült buzgalommal lelkészek, 
tanárok, tanítók, felügyelők, hogy az iskola ezután is ne 
csak oktató intézet legyen, hanem mint hű anya, mély 
vallásosságot, erkölcsi nemes érzelmeket is oltogasson a 
növendékek keblébe s igy jó irányt adva lelki életüknek: 
bennük az egyháznak élő oszlopokat, a társadalomnak 
jellemes, munkás tagokat, a hazának lelkes honpolgárokat 
nevelhessen. Egyházunk az evangélium eszméinek az élet-
ben megvalósításán fáradozva, híveinek éledő buzgósága 
által támogatva ezen apostoli reménynyel gondolhat a 
jövőre: »Az a diadalom, mely e világot meggyőzte: a mi 
hitünk. (I. Ján. 5. r., 4. v.)«. — Adja a kegyelemnek 
Istene, hogy mindez igy legyen ! 

A pesti evang. magyar és német egyház közös 
presbitériuma legutóbb tartott ülésében elhatározta, hogy 
a Deák-téri templomban űj orgona állíttassék be. Tanács-
koztak egy új gimnáziumi épület emelése felett is. A 
kérdés tanulmányozására kiküldött bizottság javaslatára 
elhatározták, hogy a napilapokban közzé teendő hirde-
tések útján felhívják a telektulajdonosokat, hogy tegyenek 
ajánlatokat alkalmas telkek eladására vonatkozólag; a 
beérkezendő ajánlatok felett azután majd a közös pres-
bitérium fog határozni. Örömmel vette tudomásul a 
gyűlés, hogy Koob Géza és neje, elhalt leányuk nevére 
ezerkoronás ösztöndij-alapítványt tettek az egyház pol-
gári leányiskolája javára. 

Magyar reform, templomavatás Amerikában. 
Amerikai magyar református véreink ismét egy új tem-
plomot emeltek Isten igéjének hirdetésére WUkes-Bárre-
ban. Az új magyar ref. templom ünnepélyes felavatása 
november hó 29-én történt meg szép ünnepélyességgel. 
A felavató istentiszteleten Dr. S. C. Longan szuperinten-
dens és a magyar ref. lelkészek közül, Hamborssky Gyula 
helybeli lelkészen kivül Kuthy Zoltán new-yorki és 
Konyha Pál pittsburgi lelkészek működtek közre. — Az 
új templomban tegye foganatossá a kegyelemnek Istene 
az ő szent Igéjét! 

Új lelkészi ál lások Orosházán. Az orosházai 
ág, hit. evangélikus egyház, a mint a M. Sz. irja, hosz-
szas tárgyalások után közgyűlésileg elhatározta, hogy a 
választandó második lelkésznek 2500 forint készpénzt és 
szabad lakást fog adni, azzal a kikötéssel, hogy köteles 
lesz segédlelkészt is tartani. Ellenkező esetben az illető 
lelkész terhére 800 frt fizetés mellett az egyház fog káp-
lánt alkalmazni. Ugyanez a közgyűlés egy harmadik lel-

készi állást is rendszeresített 8 0 0 forint fizetes és 3 0 0 frt 
lakbér javadalommal. Ennek a lelkésznek feladata lesz a 
vallástanítás és a tanyai iskolákban, továbbá a leány-
egyházakban a templomi szolgálat teljesítése. 

Felhívás a magyar evangéliumi keresztyé-
n e k h e z ! Kedves Testvéreink az Úrban ! Több keresztyén 
társunk és több evangéliumi keresztyén egylet nevében 
intézzük e felhívást hozzátok! 

Hogy az idők gonoszok, hogy sok a baj és a bün 
ereje nagy, hogy az evangéliumi keresztyénség győzelmet 
úgy a képmutatás, mint a hitetlenség késlelteti: ezt feles-
legesnek tartjuk bizonyítgatni. Annál erősebben hangsú-
lyozzuk azonban azt, hogy nagyobb alázatossággal és 
erőtlenségünknek őszintébb beismerésével kellene Istennél 
keresnünk menedéket. Hogy a közönyösség káros, azt 
már kezdjük belátni; de be kell látnunk azt is, hogy erőink 
megfeszítése, a buzgólkodás és küzdelem csak ügy érnek 
valamit, ha lelkeinket az Isten Lelke vezeti s ha hiszünk 
a Jézus Krisztusban, a ki nemcsak tökéletes ember, de 
igaz Isten is, s a ki megfeszíttetett a mi bűneinkért, fel-
támadott a mi megigazulásunkért. Arra kérünk azért 
benneteket kedves testvéreink az Úrban, hogy a jövő év 
első teljes hetében gyűljetek össze mindennap buzgó imád-
kozásra és az Úr dolgai felett való elmélkedésre. ;Ráto-
rítson benneteket annak a meggondolása, hogy az egész 
világon mindenfelé az evangéliumi keresztyének egész 
serege gyűl e napokban az Isten trónja elé, s hogy azok, 
a kik már évek óta igy kezdik az új évet, csodálatos 
áldást nyertek Istentől. Hazánkban az evangéliumi egy-
házak roskadoznak, más országokban pedig annyira virá-
goznak, hogy képesek, Isten segedelmével a pogány népek 
között új evangéliumi egyházakat is alapítani. Ha mi 
alázatosabban járulunk a kegyelem trónja elé s ha meg-
ragadjuk az Úr által felajánlott kegyelmet, akkor nálunk 
is mind többen indulnak buzgó munkára. Jertek azért 
kedves testvéreink ! Az új évben, az új század első évé-
ben kezdjünk új életet! Szenteljük életünket Istennek! 

Hogy bizonyos szellemi egység legyen közöttünk, s 
hogy az összejövetelek megtartását megkönnyítsük, a 
következő tárgyakat és bibliai helyeket ajánljuk elmél-
kedésre : 

Vasárnap, január 6. (Alapigéül a templomi prédi-
kációhoz.) Máté XXVIII, 19—20. : Elmenvén, tanítsatok 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak 
és Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtart-
sák mindazokat, melyeket én parancsoltam néktek. És 
ime én ti veletek vagyok minden napon, a világ vége-
zetéig. 

Hétfő, január 7. 1. Az evangéliumi keresztyénség. 
Ef. II, 8. — 2. Az igazi imádkozás áldásai. Lukács 
XVIII, 10—14. 

Kedd, január 8. 1. Házi istenisztelet. Józsué XXIV, 
15. — 2. A biblia és ifjúság. CXIX. zsolt. 105. 

Szerda, január 9. Krisztus és a földi egyházak. 
Ján. ev. XV, 1—5. Krisztus és a nemzetek. 

Csütörtök, január 10. 1. A pogányok és zsidók 



Krisztushoz térítése. LXVII. zsolt. 2—3. v. Ezékiel XXXIV, 
30. — 2. A külmisszió áldásos hatása a honi egyházakra. 
Csel. XI, 18. 

Péntek, január 11. 1. Pogány felfogások a vallá-
sos életről a keresztyén népek közt. I. Ján. II, 23. Máté 
XVI, 6. — 2. Pogány bűnök (részeges k ed és. paráznaság, 
babona, gyűlölködés). Gal. V, 19—22. 

Szombat, január 12 Vegyünk erőket az Istentől. 
Jak. IV, 10. — 2. Tegyünk bizonyságot a Krisztusról 
nemcsak szóval, de életünkkel is. Róm. XII. 11; Lukács 
X, 3 2 — 3 3 . 

Vasárnap, január 13. Csel. I. 11; Jelenések VII, 9. 
Ezek után még csak arra kérünk benneteket, hogy 

igyekezzetek azokat, a kikben készség, buzgóság van, 
munkába állítani. Alapítsatok evangéliumi nőegyleteket, 
ifjúsági egyleteket, mértékletességi egyleteket. Terjeszszétek 
fokozott buzgósággal a Szent Irástsazevangéliumi hittel teljes 
lapokat és könyveket. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme 
és szerelme legyen veletek. 

Budapest, 1900. december 8. 
Csűrös István, Szilassy Aladár, 

a budapesti ref. ifj egylet a budapesti ref ifj. egylet 
tilkára. elnöke. 

I S K O L A . 

I s k o l a i a r a n y k ö n y v . Koob Géza és neje buda-
pesti lakosok, korán elhunyt Irma leányuk emlékére 
1000 koronás ösztöndíj-alapítványt tettek a budapesti ev. 
egyház polgári leányiskolája javára. — Ostfiasszonyfai 
Ostffy Lajos földbirtokos a soproni evang. főiskola táp-
intézete javára 1000 koronás alapítványt tett. 

M e g t é v e d t i f jak . Szomorú kötelességet kellett tel-
jesíteni az eperjesi ev. kollégiumi igazgató-választmány-
nyal, Glauf Pál főesperes és dr. Schmidt Gyula kollégiumi 
felügyelő elnöklete alatt együttesen ülésező kollégiumi 
végrehajtó-bizottságnak december 21-iki ülésében. A kol-
légiumi theológia tanári kar egyik legutóbb hozott fegyelmi 
határozatára nézve kellett kimondania a döntő szót s 
elitélendő hazafiatlan törekvesek miatt, melyek a főiskola 
theológiájára még nagyobb bajt is hozhattak volna, hét 
theológust volt kénytelen az intézettől eltávolítani. 

A d u n á n t ú l i ref. t a n í t ó k g y ű l é s e , a mint az 
Evang. Egyh. és Iskolaban olvassuk, több érdekes határo-
zatot hozott. Különösen fontosnak és örvendetesnek tartjuk 
azokat a határozatokat, a melyek »a vallásos nevelés és 
tanítás az enekben« című tételből kifolyólag hozattak. 
Örömmel látjuk e határozatokból, hogy a dunántúli ref. 
tanítók az egyház tanítóinak s a lelkészek munkatársainak 
ismerik magokat, és erejöket, képességeiket készséggel 
ajánlják fel egyhazuk belső építésére. A határozatokat, 
úgy a mint a fent nevezett lapban olvassuk, itt adjuk 
szószerint, mindenek okulására és épülésére. >1. Mutassa 
meg a vallásos lelkületű tanító templomi és iskolai áhítatos 
éneklésével, a hiterkölcstani tárgyak tanítása alkalmával 
a felvett énekek egy, ket és három szolamú betanításával, 

egyházi énekkarok alakításával, a gyermekistentiszteletek, 
vallásos estélyek rendezésén való szives közreműködésével, 
a házi áhítatosság előmozdításával, hogy növendékeinek, 
s a gyülekezet tagjainak vallásos kedélyét emelni, művelni 
s az igy megművelt talajba egyházi és nemzeti énekeinket 
gyökeresen beplántálni szent kötelességnek ismeri. 2. Kívá-
natos, hogy új énekes és halotti könyvünkben két, három-
szólamú letétel szerint legyenek felvéve énekeink. 3. A hol 
lehetséges, templomi orgonák vagy iskolai harmóniumok 
szereztessenek be. 4. A hiterkölcstani kézikönyveink, s 
konfirmációra készítő katekhizmusaink a paedagógiai mező 
fejlettebb álláspontjának kívánalmai szerint s úgy készít-
tessenek el, hogy azokban megfelelő egyházi énekeink, 
alkalmi beosztással, ha csak számszerű megnevezés 
mellett is, felvéve legyenek. 5. Theológiáinkon, tanítókép-
zőinkben, az elemi népiskolai vallástanítás ügyéres ezek-
ben, valamint nőnevelő intézeteinkben is az egyházi énekek 
begyakorlására kiváló gond fordíttassék. 6. Nőegyletek 
lehetőleg minden egyházban alakíttassanak, hogy gyüle-
kezeteink nőtagjai a buzgó templombajárás, a szegényeken, 
betegeken szánakozás erényében ragyogjanak s a házi 
ájíatosságnak családi körükbe leendő gyakorlatba vételére 
buzdítassanak és közreműködjenek*. 

A miskolci ref. felsőbb leányiskola továbbfej-
l e s z t é s e érdekében a felső borsodi egyházmegye egy 
»Vélemény«-t terjeszt az egyházkerületi közgyűlés elé, a 
melyben azt ajánlja, hogy minden kebelbeli egyházmegye 
tegyen e célra legalább 2000 koronás alapítvanyt; szavaz-
zon meg a kerület 1000 korona állandó évi segélyt; 
kéressék fel a konvent, hogy a minden kerületben felállí-
tandó felsőbb leánvnövelde és tanítóképző-intézet fölse-
gélésére utalványozza évenként a doniesztikából annak 
az összegnek a felét, a mely a lelkészi kongrua folyósítása 
által felszabadul; kerestessék meg a közoktatásügyi kor-
mány, hogy utalványozzon e célra nagyobb, egyszers-
mindenkori segélyt, s végül, hogy kéressék fel Borsod 
vármegye és Miskolc városa a miskolci intézet támo-
gatására. 

Az országos tanítói nyugdíjintézetnek, a kép-
viselőház elé terjesztett va l lás -és közoktatásügyi miniszteri 
jelentés szerint a mult esztendőben 20.736 tagja volt, az 
iskolaföntartói díjakat pedig 22.558 tanítói és óvói állomás 
után rótták ki, ugy hogy minden száz tanítói állomáson 
alkalmazott tanitó közül kilencvenkettő tagja a nyugdíjin-
tézetnek. Az intézet terhére a mult év folyamán 7491 
nyugdíjas és segítségben részesült, illetőleg gyámolított tag 
számára 1 .176.516 forint járandóságot utalványoztak ki. 
Az országos tanítói n\ugdíj- és gyámalap ez idő szerint 
négy tanítói árvaházat tart fönn, még pedig Debrecenben 
80 fiu- és ugyanannyi leányárva részére; Kecskeméten 120 
fiu- és ugyanannyi leányárva részére; Kolozsvárott 60 
leány részére, és Hódmezővásárhelyen óvóköteles korban 
levő husz, mindkétnembeli árva részére. Az árvaházakban 
elhelyezett árvák nevelése, ideértve az élelmezést, ruházatot, 
iskolaszereket, beirási és tandíjakat, fűtést, világítást is, 
a debreceni árvaházban egyenkint 223, a kolozsváriban 272, 



Hódmezővásárhelyen 208 forintba került. A kecskeméti 
árvaház csak a mult év őszén nyilt meg és igy az ott 
elhelyezett árvák ellátására nézve határozott adatok nem 
állanak még rendelkezésre. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Lorántffy Zsuzsánna nőegylet és a buda-
pesti ref. ifjúsági egylet az imahetet a ref. főgimná-
zium nagytermében fogja megtartani, (Lónyay-utca 4 c. 
II. em.) január hó 6 — 12-éig minden nap este 7 órakor. 
Beszédet tartanak: Hétfőn: Szilassy Aladár és dr. Szabó 
Aladár. Kedden: Kováts László és Malcay Lajos. Szer-
dán: Szöts Farkas és Gergely Antal. Csütörtökön: Hamar 
István és Fleisclter Gyula. Pénteken: Csűrös István és 
Szabó Aladár. Szombaton: Forgács Gyula és Petri Elek. 

GYÁSZ ROVAT. 

Dr. Imre Sándor, a kolozsvári tudományegyetem 
nyugalomba vonult tanára, volt rektora és tiszteletbeli 
bölcsészetdoktora, a III. oszt. vaskoronarend tulajdonosa, 
a Magy. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja stb., 81 éves korában f. hó 21-én elhunyt Hódmező-
vásárhelyen. Az elhunytban, a ki dicsekedéssel emlegetett 
tanára volt egykor a hódmezővásárhelyi ref. főgimná-
ziumnak és a debreceni főiskolának, Lapunknak pedig 
dolgozótársa, egyike dőlt ki a magyar nyelvészet legerő-
sebb oszlopainak. Mindig dicsekedéssel tekintettünk reá, 
mert közülünk való volt, s a mi körünkből emelkedett, 
önérdemei állal ama hivatalos és tudományos magas 
polcra, a melyet, elfoglalt. Most pedig, hogy elköltözött 
közülünk, fájó szivvel teszszük le sirjára a tisztelet és az 
elismerés koszorúját. Nyugodjék békével és neve, emlé-
kezete legyen áldott közöttünk! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Több oldalról hozzánk intézett kérdés folytán 
van szerencsénk mélyen tisztelt előfizetőinket érte-
síteni, hogy a III. és IV. oszt. lelkész urak úgy 
mint eddig, ezentúl is 12 koronáért kapják lapunkat. 

A kiadóJiivatal. 

* Személyi hirek. Schneider Viktor, a budai ev. 
egyház segédlelkésze, a budapesti egyetemen a filozófiai 
tárgyakból doktorátust tett és a mult héten fel is avat-
tatott. — Gratulálunk 1 

* A nagyenyedi Bethlen-szoborra, a végrehajtó 
bizottságnak hozzánk beküldött jelentése szerint f. hó 15-ig 
22,473 korona 88 fillér gyűlt össze. Ez az összeg bizony 
még mindig igen csekély arra, hogy a nagy fejedelemnek 
méltó szobor emeltessék, azért is a további buzgó gyűj-
tögetésre ismételten is felkérjük lapunk olvasóit. 

* Firczák püspök és a magyar görög-kath. 
l i t u r g i a . Említettük már azt a hazafiatlan agitációt, a 
melyet a Szent Bazil-társulat tagjai és az ungvári gör. 
kath. professzorok indítottak a magyar liturgia ellen és 
az ó-szláv liturgia visszaállítása érdekében. Ezzel szemben 
örömmel olvastuk Firczák püspök legutóbb megjelent 
jubileumi körlevelét, a mely a leghatározottabban elítéli 
úgy a pro, mint a kontra való áldatlan vitatkozásokat és 
agitációt, a pápának hagyván fel e kérdésben a döntés 
jogát. A püspöki körlevél elolvasása után csak azt kérdez-
zük, hogy ha a magyar liturgia kérése csakugyan nem 
eretnekség, akkor hol marad a »hazafias« magyar főpap-
ság annak támogatásában ? ! 

* A vasárnap megszentelése. Temes vármegye 
alispánja legközelebb üdvös rendeletet bocsátott ki, meg-
tiltván, hogy vasárnap, az istentiszteletek idejében köz-
ségi gyűlések és lárgyalások tartassanak, mrntán az ilyen 
eljárás, elvonván a képviselőket és a feleket a templomtól, 
a vallástalanság terjedését idézi elő. — A bölcs rendeletet 
örömmel veszszük tudomásul, s csak azt kérdezzük, hogy 
ha az nem fordítja fel az adminisztrációt Temesben, vájjon 
nem volna-e szükséges, hogy a belügyminiszter úr hasonló 
rendeletet bocsásson ki az egész országra nézve ?! Bizo-
nyára nem esnék ki az adminisztráció kereke az alatt 
az egy, vagy két óra alatt, a mig az istentiszteletek tar-
tatnak, s nem vétkeznének a közigazgatók sem, ha magok 
is elmennének, már csak mint elöljárók, jó példaadás 
végett is, az ige hallgatására. 

* Hoensbroech könyvének konfiskálása Ausz-
t r i á b a n . Hogy Ausztriában mily hatalma van a papiz-
musnak s hogy a világi hatóságok is mennyire tolják 
annak szekerét, szomorú bizonysága annak az, hogy 
Hoensbroech grófnak, lapunkban is ismertetett «A pápa-
ság és annak szociál-kulturai működése* cimű könyvét 
a bécsi ügyészség elkobozta a könyvárusoktól és annak 
terjesztését megtiltotta. A munka lipcsei kiadója tiltakozott 
az elkobzás ellen, a bécsi törvényszék azonban az ügyész-
ségnek adott igazat, azzal a megokolással, hogy a munka 
nemcsak nem tudományos fejtegetés, hanem a pápaság-
nak, mely a r. kath. egyház isteni (?!) intézménye, cél-
zatos lealacsonyítása, s annál szigorúbb beszámítás alá 
esik, mivel egy hitehagyott pap irta. — Ime a modern 
inkvizíció és a világosságnak erőszakos kézzel kioltani 
akarása. De ne higyje az államhatalommal szövetkezett 
osztrák ultramontánizmus, hogy a világosságot sötétséggé 
változtathassa. El fogják azért olvasni Hoensbroech köny-
vét Ausztriában, s az újabb, hatalmas lökést fog adni 
a »Los von Rom» mozgalomnak! 

Szerkesztői üzenetek. 
Lapunk olvasóinak boldog új évet kivánunk! 
S. Gy. Pápa. — H. J. Kassa. Megkaptuk. Köszön-

jük. Jövő évi első számunkban közöljük. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs: Hamar István. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 





E l ő í i z e t é s i f e l h í v á s 

A „Franklin-Társulat" főbizományosa 
MELCZER KÁROLY könyvterjesztési vállalata, BUDAPEST, IV., 
Városház-utca 4., előfizetési felhívást bocsát ki a következő műre: 

A MAGYAR VISELETEK TÖRTÉNETE. 
40 gyönyörű színes, és 71 fekete képtábla. Rajzolta és festette 
NEMES MIHÁLY festőművész, szövegét írta NAGY GÉZA nemzeti 
múzeumi őr, az Országos képzőművészeti tanács felügyelete alatt. 

Itt levágandó s aláírva beküldendő. 

A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" útján ezennel 

megrendelem a „Magyar Viseletek Története" címíí 

díszművet 80 korona vételárért, fizetendő a szállítástól 

kezdödőleg 4: koronás havi részletekben, Budapesten, 

Melczer Károly könyvterjesztési vállalata pénztáránál mind-

addig, míg a vételár törlesztve nincs. 

Jogosítva van a cég az esedékes és le nem fizetett rész-

leteket a postaköltség hozzászámításával, postai megbízás 

útján bevonni, melynek be nem váltása a részletfizetési ked-

vezményt megszünteti, és a teljes vételárt esedékessé teszi. 

Lakhely 

Név és állás 

Olvasható aláírást kérek. 
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